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الأولالفصل

باعلاليا3التارما!بلعصور

الرومافي:التار-ومصادرالقديمةاعلالياحنرالية.أ

المطلةالمناطقمنوجعلتعديدةقرونأالقديماالعاسياساتفيررماككتلقد

وأخرجزكلبين؟نتوانبعيدحدالىمقاثلةبحضارةواحدأعالمأالمتوسدالبحرعلى

الأولىسنةالألفخلالبالذاترومامدينةتقدمو؟ن.بالضئيلةليستاختلافات

مثيرأآنذاكالمعروفالمتهدناللعاعاصةالىصفيرةبيطةتريةمنتاريخهامنتقريبأ

أوجهمنوجهآثارهمنيخلولاي!دالذجمبالعتيدتراكاهذاكلوفوق.للأجا-

منهعبرتالذيالجصربمثابةروماو؟نت.الآنالفرييةخاصةالب!ثريةالحضاؤ

عاليأرايتهاوحملتالهيلنتيةرومافورثت.الحديثاالعاالىالقديمةالحضارات

اللنةوتأثير.بأحمهاوالناطقةعنهاالمدافعةوأصبحتالكثيرال!هالياواضافت

تأثيراتأن!.اللاتينيةرالتربيةبالأتأثيرجانبالىجمالكلفيكبيرالآناللاتينعة

والهندسةالرومافيالقانونالىينظراالعاومايزال.كبيرالصياحمماأورباتكويندرومأ

روماتنظيهاتكونعنفضلأ.تنقديرنظرةالى*ذلكوماالرومافيوالفنالرومانية

صارتقدالموحدةالعالميةوكنيستهااللاتينيةولغتهاوالاقتصاديةوالسياسيةالاجماعية

الوصطى.العصورلحضارةأصاسأ

الترشياركلماعصرفيظهرحديثجيولوجيتكوينهيالمتوسطالبحرمنطقةان

سبهو؟نت.الأرضوجهعلىظهرقدالانسانفيه؟نرقتلماوالكوارترنالك!

هوعايختلفمناخوذاتالحاليةصقليةجزيرةعبربافريقيةمتملةاعلالياجزكز

.الآنعليه

ودعاهانترنومومجرنوسزوم،ببحرأحموه)للرومانبالنسبةالمتوسطالبحر؟ن

امبراطور!تهمأجزاهبنالممالرابط(المتوسطالثالثالقرنثايةمنسولهنوس

اخأحميت)بروتيوممنطقةفهناكجنرافيةأقسامعدةالىايطالياوذممت-الواصمة

والى.(الحاليةكلابريا)اجاايطامنالغردالجنوبعند(أكروبررتيورومبررثيوس

الهالهةمدنهومنوالايوفيالادرياتيكمجريبننأبوليامقاطعةمنهاالمثرقالث!ال

اليرنانهةالحضاراتمعالمايمالفيكبيرأثرذاتر؟نت،وباريترينتوم،!رنديزي

بوتينزاالحاليةوعاصتهالو؟نيامقاطعةتقعكلابرياشمالوالط.ايطالياالىوالثرقية
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منطقةتقعلو؟نيامنالثرقوالى.المينةوأبقارهاالخصبةبراعيهااشتهرتوالق

التيماتي!صل!لةومنهاآراضيهاآكترا!انجباتفطيالتيايطالياوسطفيسامتيوم

روماومركزهاايطالبوسطلاتيوممقاطعةثم.الوسطىالابنينجبالمنتتفح

علىروفابنيتوقد،التيبرضهراترورياعنلاتيومويفمل.اللاتينيونعايقحيث

وان.البحرعنميلأغرثلاثةمنتقربمسافةوعلى،التيبرمنالشرىالضفة

منضرقأتطلعناواذاتاريخ!علىكبيرأثرروماعليهاشيدتاليالأرضلطبوكرافية

وعند،ميلأالضرينحوافيمسافةالىتمتدالجبالمنسلسلةفنجدبرومامرتفعأي

برينمتهمدينةتقعمنهاالجنوبوالى.اهـابينيةالتلالنلاحظجنوبأتتبعها

جوبيترالالهلدىالمقدسالبر؟نيألبينوسجبلوقربهاالمنيعة(اطاليةباليسزينا)

ليستروماوتلال.سفحهعندتقعلروماالسابقةألبالون!مدينةاناطيقاوالذي

اصكويلاين،(قدمأ158حوالطارتفاطفيهينال،كويرينالوميا!رتفاعبكثيرة

!مبانيامقاطعةثم.(قدمأ141)وبالاتاينو؟بيتولاين،وأفينتاين،وكيليان،(قدم191)

الكئيروشيدمزارصاوخصوبةطبيعتهابجمالامتازتبر؟نيةوارضهانابولىخليجحوالى

ففي(الحاليةنياتوس!)اتروريامنطقةأما.الصيفيةقصورلمفيهارومانبلاهمن

جنوىخليجساحلحولليكورياومقاطعة.،إلتيبرأرنومهربينايطالياكرب

وجبالنياتوس!ق*ا!بيناومبريامنطقةثم.جنوىوعاصتها(الليكوريالبحر)

ث!السادةالاومبريونر؟ن.الشرتيايطالياشالفيالادرياتيكعلىوتطلالابينن

غاليامقاطعةوتقع.الادرياتيكبحرساحلعلىبيكينومثم.روماتعاظمحقايطاليا

وبارما.وبونونيارفينامد!اأمومناومبرياشمالشمالكاسباثانا

الوحيديكونقدجدأقليلةفيهالأولىالآثارفأنالرومانتار!خممادرتتبعناواذا

(الكومييوم)الثعبجملسبنايةتبليطقتعليهعثرالذيالمقطعالعمودهومنا

ررمامؤسسرومولوسقبرالىيشرالذيالأسودالحبريمثلأنه!عتقد!نالذ!

الحجركونعنفضلألهثابتتاريخاعطاءوصربةالعمودتكروان.الأسوحما

الاحتلاد-فلفاتمنكونهاحآلنقطةأثارثايمنتثرنمنهالمصنر3المسامي

الىنبة)التاركوينيينمنعديهاحمهنقراالذيالملكوكونلررماالاتررس!في

ال!ثرائعبعضوهناك.كر)1(الاثقالمدناقادصرأسالاتروس!نمدناقلمتاركو!ق

وقدالملوكبعضالىنسبتدينيةشخميةذاتوهيكالرتار!خالىتعردالتىالهلعة

هنانضعوقد.(برودينتياايوريى)تعنىواحيانأ(ثا!ر!انوماورس)حميت

ررمالونالمعاهداتنموصثم.م.قالحاسىالقرناواسطمنعشرالاثقالألواح

ونضع.ءم.قاطامىالقرنبدايةمنربمااللاتينيةوالجامعةروماوبنن،وترطاجنه
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ثائرأ)الركهاكدارنعلىبكتابتهماأوغوسوسالامبراطورأمراللتنالفائمتينهنا

الع!ثنبلسوأعضا.التناصلاسماهحمهعأولاهاتغالق(للدولةالأعلىال!هن

عدد.معالاحصاهومرظنيخ!ولهمومسؤدلىوالدكتاتررينروماقواننعنالمسؤولن

مباشن!دماسشهراولتجري!نتوالقالذنول!منالهلاص)اللوستررمطقوس

القائةوتغ.م.ق12سنةحقبهاقامواالق(وطفتهالجدكدالاحماهموظف

سنةحقبانتصاؤاحتفلالذيمارسبنرومولوسمنابتدإةالمنت!ر!ناساهالثانية

القوالم.هذ.عتوكاتصحةعلىالاعآدوصصي.م.ق91

3تارعنالكتالماتمنالكثيرعصدرمتأخزمنالووبانالمزرخنبعضلناترك

اكنهاسوصولمنذبدأهاالقتواريخهلم(17-.م.ق95)لفيامثالا!ولروما

كتاكا2،1البالفةهذ.موسوعتهمنالاجزا+دعضويظهرأن.م.ق9سنةحق

لىعنمالمرأالقالمواف!يععىهناكحهث!ملةالهناتملو!فقدتقد(لصلأ)

تاريخه.فيولانجدهاالرست

اسماهاوالق!ملةالعناتصللمالقالصتلىدوروسديرالمؤص!كتاياتوهناك

فزرحقالعالمتار!خمنها8نوالع!ثرالثلاثةالكشدناقشوقداالتاريخ!المكتبة

ستمملأمدهاعنفواندوروماهناتاريخهوكش.وبرطانهاالناليلادالىقيصر

الارخوناتاساهالفاليل!المامضنا(فاصق)القناملوقوالمالررمافيالتقوع

الثقةلايكنأناسعلىهاألرالقالأخبارمنالكثيرداعقدوقد،المعاصقالأثينية

به!.

سنةررماالىاقوقد،م.ق7سنةالمتولطالهاليرناميطرونهسيوسالمرل!خلم

رممعاللاتهنعةاللفةخلالمااتقنضةالعثر!علىتزيدمدةفماوعاش.م.ق92

طايةحقررمانث!أةمنو*ا،الرربانعةالعادكاتاسمعلههأطلقالذيلتاريخهمواثأ

الهناتصللمفملأع!ثرتمنكتاثهو!تألف(.م.ق265)الأولىالبون!ةاطرلط

بها.الثقةلايمكنمصادرعلىاعقدتقددراستهأنوظهر.الأولىالعضسوىمنه

م!عالة،قطعفيالهناوصلتدا!ونيسيوسجملدمنالأخرواالكتبعرةأنولو

المونال!اوركن!مطوسعنمعلوماتهفيخاصةتارخبلوعيمااعتهدفقد

المواطنةعلىوحصلرومافيالأخيروعاش.معلرماتهمنالكثيرفيابانالاسكندرافي

منالررمانهةالامبراطوريةتاريخعنكتايهوضنمرموقةمنامسوتتلدالرومانمة

منكلدتهاكناهتعرتبهاارادشائقةمعلوماتتراجانصدحقالأرلىالمود

!ملةاا!انملدمنالاولىكتاثأعثرالأحدوو!لت،الرومانحضارةعلىالأغريق
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هيلط!ممىونطمركعا*،أوتلصة!اتال!ث!ةكعا!أمالرالث!اما

كردااصاشكلاكامامربهأاللطنح!ل!ترند8لدتنمواصا"الان

حدما.الى

أهيأ،ظح!ثهمر!سورم!س!افى.م8دالأل!اقظطدحي"
والدالملهوفىرراسمكل!يلارروأط.كعا،ار!!أرتلا!ارمأد!!امأ

ولماستلدةدعر!أ!تمددون!ةا!اطدرلأأد!أسىا*اصدالنيامم!لأسكن!ر

الارز!ال!صا!دها!"لدحيدمن5!نو*دالةع!كعا"منال!ناول

ههاعلدالنيالثادالؤنا!طلأالصر!كأسانثفىا!رل!س3طرو

الئنطرمنىكاولاثواهـالة(ا!هبى)الناثضوهةممامناصي

الألفمنعرمى!الرد!3كتاكالانىلررمالارروكعا"وهع"اللنصلونالي

الرالطتعالحوئد.922سنةحقررماولمحأسىا!ا!وصولمنلئدشة

مى.كار!عما!رنتافاللفاكةمئننهة!ط!ر!رل!ياحلاه!!طث

لالكعايي.ملدمنالأد!والثلافىالصنةك!يمناكزا.افا!لتلمد

!الاكهى،لوكولوسحريىصوسثالنل!ل.الاليكنصهبثدتالهاسى

وأما.الهند!ملدضدكوميوحملةالفراصنةمعالهر!ىوالنحونالسادسوفم

الهامىالكعاميوك!قىعرمأف!ملةالراكاواهسىحر!كاوالثلا!منمعي

الأحوحقالعئةوأماف!ملةالتالثاهثالكعيأما.اللبولسواهئ

لا!كنفأحاالئدلم!رما3كتارماكتعلقلىالأخطا.سوحومنو،لرلم.لئصة

منما.الاضعافة

فوور!ممؤمالهص،اليفهنو!ررمهصسسكستوسلركهاالرالمص!ماتان

مدلرضسوفاتمنحونهلماست(الكلاتصك)والمو!وثفلاكوس

!دلىاكوساللات!يا!ل!ل!لناوترد.القدلملللاتئ3رثارال!ماسة8!اتالعا

خلأصة)!لىوأطلقتراكانزمنكتعهدرما3ئارظمة(مدر!اننونالمنط)

..أوشطوسسرحقررماأصل!نيالكلاموكأ.كتاونل(!انهةالمفامرات

لىكالنموضر!تازكعا!ا!.لنيملدمنهاالهناوملكبئ!درملى!د!واث

خ3الئواروتمضا!نران!ةالأخطا.مضلىرالوقر3الأسلولأدهـهالمواض!!ض

لنار!ضملغصأ!يالذيكوكد!وسالمونكاهالهفطيالمصروبن

حواثالىوالتعرضكالاقتضاللاملد.وكتاز.كشمحثنلالررمانةالامباطوركة

.،*صنةحموفعان6وفاحقل!ماتأصىمنحودثهو!لأ.ممادرساقةتذكرهالم
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،!!ررسروممصسلكتايي،لحنىخلامةفيالثالث!نمنكو!تقكتاييأفا

صهتناعاطامىالترندل!،،الوطىالعصررلدير؟كلححلممرمركعامى

نارمعوهو.!لداتحمعألىأررصصسل!لوسللوثنهةالممالون3الئاركعا!ى

اسئقاهاررماصالمعلوهاتمنالكعىملىراصتوى17،صنةحرأثممنللعملامل

هنااصدرفدوورنررم!سوموفونهوسوداشوسدل!ديحوشنىمنسو"

.المنتوتلئيكعا!اتكلاالل!3

!كونصرلايالصنا!ة!ونا!مفاال!امنكسيحولهةكتا!اتعلن2لرد

الكلاكة،طهر!اككنورينلكللماأللم.م.ق،25عنةادلؤ!رفاسمى

وصولمنصلهانهوكأ.الثانهةالونهت!ةالهرييلواشثردنهنا.الذ!للسلالمطلولأ

الأخهارمنماحمعكل"لروروماأصلحولالأصاطوكلوا!تد،زمانهح!اشاس

الهاله!رناميلارونهسوسالمر-كتاكاتوانتتد!متناثنة!نتوانسىلالمثنثلة

هدساالقالتواركخولأنالهقالقو!الهئطد5هممكلأمثلةهمةس!أ

لىاضدككتدرفا!وسكانررمولوسصشلهل!لوداص!والينا،للأحط!

سرمولوسارالذلياوصلا،مارساررماتأسىشأس!هاالمالشى

.امتذزئدورلههصساررأنالطرتومن.الصنادلأدوركلصكعا!اثكلررورء،

ومن.الثانهةالعون!تهةالهرمىصكلأمهمعرض!!ك!فاروس!كعاياتلاصتثهاده

وكوادروكلودكوبر،و!تو،المنثوسشكهوس!ن!كعدرلا!وسسام!

ثاضأألينتوسو!ن.وفولمما!ويكنوسوألتهوسولالىماس،طارم!

الةالحرييحوادثحولهاتهوضنت.م.ق9"2سنةصئالةد(رر!ئدر)

"16لىاالزرامحة!نكتا*عنفنلأ!تووكتي.!ااشزدالقالثان!ة(اي!ونجق!ة)

الأ!ل!لتاولولكقفهبهتوساحمزائهمنالكثيرأخذالعسكريالئدر"ص(سلأ

كلتفىتأنهوكالالهناوللمقلهلموتهقبلواتكابهل"الصل!اليرالني

.الررمانولنةخأثار3تار!نمطوماتمنماحمع

ملوكحوذ!أع!هناملدهمنالأولالكتايطيأننه!وسكرنهلصسوأخا

ا!للثهافى)ل!ماكتأستاركأ(الأصولكتا*د)قلمر"جه!من،سما

الثاقكتا!هليوعالج.الهالع!رنا!داورنصسمنهاستقاهارلاالقالساكاا

الحرر*عنالراكاوالمحامىالكتاونلوتكم.ا!لالهالالدوله!أملوالثالث

سفصسزمنحقالأخرىاطرربيالتالهةالكشدوجمث.والثانهةالأولىاليرن!قهة

كوادر!طودكوسوعاش.الطيل!لاتهقكتاليأولل!توكتاليوكمتر،فالبأ
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و!ث5اطا!الالانهدالفكظهامدالل!اسكئصرط!!!

ل("م5د928-21لاالهالو!الهىالمله*رولىماربليال!يماس

ممهر!ىجم،الالىالالعىأملاسهملاسلأسر22كا"الم!دفى

اطدا"اللأطندخلىت!لمصكاشتضملىالال!مار!ئةالمهطاهاساص!

اهم!عاكياثمناطالالاركع!(8م.لى"02)9"82ل!كامالم

النارهة!عاماتالأإللارسانالممرهطمئنال!دهأفى،)2(الأل!ال!ت

منطعدبالهنالطلموالرنةالال!س!معا!اث!سلأاطالما!!ال!ة

السائةر8اولأما.وردررسوداورن!مىمئللاالمئأهر!المحدحطامت!لاث

لأرئالىهوعةكفةرمهنا3اشا!تمثلالدكىالط!ثناتمفا،أرأعطض

!سيصشلأامالييكهنةمنوكولونكالافى،سالىوهومة!ثرالالغ

الشةالأكامالمتضنالأخهارشالآطمثهأفيوالتمولم،ا!نللةالتلاسوالط!ة

كعلكاالنقثحوإلمصولحطاتالئناصلأسماهلاأضتلموالطصة

مرلييكهنوتطهتةحقالدولةكاكامنالتتولموطل،للصرخنكلىفالدللتقولم

حطتلوكنلك.العامةالاس!اثككنا!اكاثاثي(،م.ق122حوالى)!يك!لولا

الطمى،الهول!اث!ااطلقمنفصل!ل!صنةكلصادثالأكلالهولةهن3لاليما

،(الالدى)السناتهلس،وامرالعامالسها!5الطاناتالكعاماتلم

المدنسماونالتحالفاتفاداوله!اتفى"المكلينلرالماولميات،وادافى

احدرمعاهدة.هـماناافنتضمعمدلمتاحرعنوطةوئتحيطلتوالماللا!نى

س!انكوسمزارلىوهلوطةكلد!دص!كلالمدونةاللا!معالزكونضالملود

الد!ىى29،ص!ة!ضسحصرررسمماهلةلمالأللىررما-فىطاكنةومعاهدا

منمئأخروفتحقالشعيوملسالهمكالآلررق!مودولمدو،طكالق

ملأ،2سالىتهعدباطالهالات!ملاوأر!ال!ماونوالمعاهما،ا!لةالعمر

الثالوثممعدفىال!!تولبممارالخاصالتانونهنادالتوانئ!ن،(صل!اكنرومي

الافنتا!تلصص5كوزكئالذي(وماكولواكومئرا--لمةأل!ئوالى

ولالقوحنطت.وفامحرالالقالألواحرزافى(اكدائا!ن!اسمالمملد)

كأنره!ل!ئيكذكرهاالقالكعانةوالمللاتا!حماماتألراحمفاأخر!عا

!،مونتهاحونومعبدلىففط!نتالقالمس!لقتوالمضاوكدتماسو

لوه!.ادسإلل!االكعائ!ةالمللاتامتمعل

وكدواالانرو!نانالىالا!ثاسةلمزماللالخةالاللها.صوللأص!ممئد
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منكلأهاكعاكام!ثر!ثلائةلىحولهالىوكلع.م،د-78"12ونكارروس

الىلرمل.للياضعدساوتد،صولا6رفا!ندكلفلرلالررماالظإكلر"

سولاعاصرالذ!الن!اسا!لىالمرل!كك!ا،نهكلودورساليالنهيالنيندسهالزمن

57لىوتكالمهاللاتملهنااننهاسوكعامي5الأد!ررماصرمنتار!وطأ

.م.ق66شةمنئحراماتالنيماصأما.فىإلد!اهلدهكلوامتدكثا!أ

الثالىاقناس!أمنه!نا!ثهوسالهولىانررككرندريا.ولخماطرخأل!ن

صرلخانوسماكسموسفاووساللفة.كرددن!.كاللاتهنهةكيمناول.م.ق

،م.د+1سنةلىالئنصل!وو!لهدرفوس.م.ق2.1سنةلىالقنصل

ومن.فالد!الهاقممآحولهات.م.قث!اسنةالقنمللودكتانوسرصرر-فصس

لىالتارسشرومانصكتايهوكعالفراكضزمنمنفهلصسالأخرتإلدخىا

.م.قالأد!اقنأوا!دومدمنا!لصسلمكتا!مالةحوالى

ةافا!أماصننننملىالهولصالمررخون!داا!تداليطمانيةلقالمصادرنث3

الكتاكاتشقتالقال!ونانهةوالكتاياتهيالإكالأد!وتمصد.هل!ةأو!اسي

وكتاكات،والاؤ!صة،الالهابهثلاطالهاكلنركزتالقالررمانتالنارالى

وصولهحقاكنهابىرحلةالىلهقمهدالتعرضالنيو!تهكررسميهود

ارفهلأمهناه!ةوتىنمرو.ا!طالهاوصفمنأد!هكتموكطككون!رلااشا

.م.قمااطامىا!نمنهسالصنالىا!لل!و!د.كلور!وناومدثالالررم!د

ومن.وصفلهة!طالهاوالملأحمالعالاتمحنوالكتالأساطوالموبماأواللمن

فطهستوسالصنالىالمر-وترك.ررماالىسرتو!ةمنانتيوحوسدرضنصافن

الأولىخمعىفملأمحرثلاثةلىصفالةتاركخصملدأ(،جمق35،حوالىولد)

لهمالباقعةوخمصافركفنتومالىقرطاحنهاحتلالصالمنطقةلتاركخمنها

فطهتوسدوجمث.أثاناس!د.تاريخهاكلدوقد؟والأصنرا!بثاورنهدسس

رررنادوالاكدس!نوالاومبرونوالسامنهين!للفوركنالقدلأاطالماث!عرميكتا*

اطالما.

المامالتار!خكتايهفىالكبإللآصكندرالمعاسرالسنادالمونام!لى!الي

ال!لاحتلال.م.قالأد!القرنمن!ل!وسمنثصرومموسإلد!وا(رر!ثلا!)

منودائاستهى(ليسبوصلى.م.ق"9،حوالىالمولود)طكرم!لأنهكوس5!ما

اعلالها.معطروادهعلاقةورسطوكتاكاتهفتدتوالذي!تسوا!اصسفىم

ضنهصقلهةجز!ؤ3تارعنكتاكأ(.م.ق."3حوالى)بى!صممنل!كو!ىوألف
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للالفباهعلاقةفلاويذلكرومادخولملدىخاسةالدها.كستعمدونالورمان

الالفباهمنمشتقةاللاتهيسةالالفباهانوالمم!ب،اللاشهةيالكناتالانروص!نهة

وهي!مبانهافيمدكنة)كومايمد!نةطر!صدل!ماالىوصلتالقال!لكهدلآ

الالفباههذ.الروماناستعملمقرلانعرف.(اطالهادالصنان!ةالمتعمراتاقدم

مكبما.م.قالسابعالقرنأواخرلىكتعملو!االررمانوكدواالاتررس!نولكن

أقلم.م.قالسادسالقرنطايةمنهـنستةأ!لمكلالمدونةالأرتالكلاثتكون

القونهنايخوالمدوالكتالآوطلت.اللاتهنهةالكئاكاتمنالآنحقالهناماوصل

أيط.وتدر!نوالقوانينالمماهلاتكتايةلاتعدوخاصةلأمورالاالاست!لقطة

الوثائقأقالمحالهأعثرالاثقالألواحتكونوقد.الآلهةالىوالتكرهىالمسرولن

الهاسا!نأواصطقبلالمدنيةالوثائق!نتوهكنا.التنصهلمنش.ولالمكت!ثنة

اختفاهداثر.م.ق093ضةلررباالنوللهرقككونمرجمااكلأقطة.م.ق

هيالآنالمورفةالسبلاتأن!هفالذكل!لموتارخهذ.وكوكدمنهاالكثر

،الفولانسحايط!د،قاممنهناكأنعلىعللمما1"3(أمهنةكير)استن!اخات

لينظرلم.منهاالمهمةلاسياالوئانقمنماتلفكتدوت

نصحهثالمساصرنصوصكالمسامدأوما!مىعلىالروماقالرسالتقولمكستند

الدولةلالرئهسالمسؤولقبلمنسنةكلم!طروفعوجو!علىقدلمقانوقتقلهد

وحفطالسنينلممرفةال!كيتولفيحولمترالالهغرفةجدرانأحدعلىالمول!ث!رخلال

دونتكاثا)4(لهئييقولقوائمأمرهايادكل!هد؟نتاتالفاصوقوالم.كذلكأثر

ولكفا،للراحةوأضرىعلأيامالىالأيامبهاذدمتحهثفلأفصسأياممزأل!

ورثائقالملولىطرعندسؤولها!يا!ثثواالذدنالأواللالمسررلنأسما.ماضتصصان

يأننعردأنلمزمالقوالمبهذ.كثقونمنهناكأنولو.الكهنةوقوالمالمنتمرةن

وئالقهنادتكنلم(.م.قاطامىالقرندخاصة)الئوالمهذهمنالأللىالمراحل

علىستندنالمراحلهذهالىوصلتالقالتوالمولكن،د!ماللمنتصر!أرلمسمربئ

مرولأننسمالأسرأفرادالما!ضاتوالق،الوثالقمنالرومانهةالعوائلمالدى

قوالملعرضوظرأ.صحتهاالىالركونككننصوسأمدهاتعدلمالكثوالشهالزمن

متعمد.أؤن!دول!رثف!لماطرأفقدالثعيكلالمننعركن

الأولاعصوؤقو!ن!مبهاروما3تار!نشهمعرفةمطدم!عميالذيفهالوقت

أخذ!عي!نواذا.متأخزعمورحقطراودةحرليمنجلأحافل3تارهناك

العصركتاليأتلامانتاجيانهلممرفتناالهققةماخذالأد!الأكامهذ.كاركخماحاه
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يه.شكيخامرم!الامبراطول!العصرمؤرخيفأن،العظمىفالفدامهول!

الحالط.الاطوريلاطاؤالأولل!با3تارسيدالىنانالكتاميصموثد

رمزأالح!وانهذاتمثالوقعليالذئبةروماتريطالقالأعاطكلحق!أنوالهاتة

لها!نتوالقاررييوسل!مولوسالتوامنرضاعةللذلبةتنسيالقوتلد،للدكنة

سنةالرومانوضعفعندما.الصنانالكتاليخهالنسبممنسالررمانعندثيممط

صرتاللذتالتوأمننقر!اكعلوالم(شمرمز)الذئعة!درثثالأ.م.ق905

الورمانصر.!لهاتثالأأفولهقاخوانصنع!ندما.م.!192ضةمنذنر!ا

سمفوممند!ماستهىأمثالالهونانالكتام!!ضكدأهاالمندماالنفمة

اطورةوأخذواا.الروماناكطدلمالطروادونممن!نل!سموسمنوهلائكوس

.م.ق923سنةود.معركةومحرالنمئةحارييالونالررمان(إ.ل!لس)أخول

أساسعلىالا!تولهننضاشمعندماللا!رنهنينحماكتهالررمالىالناتملسا!لن

أهللحرباالررماقالشعياكناهسائرمعخرركمومحلماهماثيالأ،يئمرف

دومولوس(.م.ق923حوالطالمولود)أن!ز!الررماقالشا!روكعل،6)هطيا!ن

طرواد6!حر!لهطلحد(

عصرخلالمعدومةفيه؟نتبوقتاثهورية!صرلنافىر6العامةالوثائق!نت

بدأفقد.العصرين4نلهذتعودالوثائقهذهمنهوعةماممدصعانرلكن.الملود

القانونزكتابه،بمدهوالأباطرةهادريانزمنمنرومبونصسسكستوسالفا!د

اعدادمنبابيريانربمتواننناسمعليهااطلقالملوكلعصرعزاهاالتواننمنت!لرموعة

فيه.عاشالذيالعصررعنحولهالآراهقتلفالذي!اموي

عنالمعلوماتشوفرلعدمللفايةفت!رةاطوليينالمؤرخينكتاثات!نتوا!أ

.الأحداثهذهجمثفمااللاحقةالعصورمزرخوكملعنهاكتبواالقالأحطث

نتهيوالقالن!ا+اغتمابلبحثحولياتهمنالثافيالكتا*مثلأفالصسشصص

بنالمماهدةجملدهمنالثالثالكتابوعالبمروماكتار!ختقدمالقالأولىالأحداث

فملأوتعينبسبعةالنابررومامافيوصففقدؤهكنا.فقطوتاكتوسرومولوس

فملأ.وسبعينبخمسةفالد!وسأنتياسهوأخررومالىمررخووصفه

وادفقطرومابتاريخاهتاممالجهرد!العصرلىخاصةالرومانالمررخونوجه

!علهمعالجتمف!نتايطاليافيحقاخرىدولأومناطقتاركخعاثواقد!نوا

الث!عواعندمماالكثيرأخذوا!.رومامعالدولتلكاوالمنطقةتلكارتباررقدر

صاربمدينةاللائقالفخمبالمظمرروماتاريخلاخراجوالتقالطالأصاطيرمنالأخرى
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ا.لأوسطالهبريالعصرخلالايطاليادخلتكدكدأثرتموثطصان

الثكلوالمتناسقةالحبمالصفينالمسانيةالأدواتوالدلهلكيئمناطقلىوائسثث

القوسمعرفةالىوتوملمالسلاحدالحيواناتعظامانتثارجانبالىمتالق

.والدفاعالصيدليواستطلهاوالم

حسنتجديدةاستنباطاتالى1ايطالهااطديثاطجركل!العمرفىالأنسارتوص

فالتبدلات.ايطاليارمناخجفرافيةلىجوهريةتفيراتمعالفتقهذ.واقترنتم!ثت

تقريبأ.الآنعليهماهوالىمقاربأالمناخوصارافريي!ةعنايطاليافصلتا!صلوج!ة

لمالكهوفأمثالالعصرهذاانسانأثارثاوجدتالقالأثركةالمواقعزادتوقد

(ومانتوااوبرليراو*سينتيا،روزكلمايالز!)البونهروحوضالأليوكباللفور!ا

وآن.الطبقاتأوباطزوزالمز-شالفامقالفخاررانتج.ركلابريايقلهةلومواقع

الادرياتهكجمرجانبعلىالفغاريماثلال!ثرلماالجنوبلالسائدالطبعاتفاالفغار

الذ!لذاكالطبعاتذاالفغاريماثلوقتلى.متباللتائيرعلىيللمماالمقابل

جنوييلاطديثالحبركماالعصرانسانسكنوقد(أصبانياشرقوثمالفرنساحبومي

الهبريالعصرآمنهالثافيالوجهليولكنمكشوفةومواقعك!وفلياطالهاخد

االحبمالمستقراتوتختلف.والتدجينالزرعةمارستجماعةبرزت(الأو!الهد!ث

أنواعرسنعواالاكواخبهاشيدتدائريةبحفرعاطةأحيانأكبتقرىالىكرخمن

ممبوكةاوملونةفيقةخطو!مننماذجأوحمراهب!ثرائط!فز!ناللغارمنشتى

.الأسوداودالبقهدد6وبرعالىاحمرلمونن

الملونالفغارظهر!.ريبولىلحضارةالمعروفالملونالقغار!نفهبراتاواديود

ليباريوجزر،؟بركلمالىالملونالفخارمعربطهايمكنوكلابركاا"مبانهامواقعلى

منععرفتجماعةالأولىاطديثالحجريالعصرجماعاتتلىلفوركاوفى،وعتلهة

المزينالمصبغالنامقوالفخارالمزينةالطينيةوالدمنات،الانثوكةالط!نهةالآثول

،منحرفشبهأومربعأذوفخارلممنوالكثير،هندسيةواحرىسلا!يأث!ل

فيالمعقوفةبالصورةالدفنمارستومقابرقرىلماأخأوكدتهذها!اروحضا:

أنويظهر.الكيوزيةالحضارةذممىحيثالهاورةوالمناطقالبووواد!قبورأوحلر

الأرلالوجهخلالفيورانوبامعرفتبحضارةالحهاتهذ.لىص!قتقدالهضار؟هذه

يةالانثووالأش!لالمزتالفخا.ر!منعامتازت(الأولى)الهديثالهعر!الععرمن

.والطبعات
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س!بااخبارعنماقراأ،شكهكتابهفييدونلررماالمئعصيلطيوحق.العم!ة

اثطالهال!المافيالتنمنذأجريتالقالهنركاتنتال!افافتوثد9ل!اللأللى

التاريخهة.عصورها!فةفيوررمااعلالياعنفعلومإتنامنالكئوالأخصكل!ا

:(دا!ولزيةالهعرلآ)الثاريلأمالهلسور+،

خلالالثمالمنأوالبحرطررومحنك!العصوراقوامائدممنذاطال!ادظث

يثعوكاالمتتا!ةالهبراتهذ.ادتاالبوشوأهواروهاكاتالأليكهالمضا!

عصورلىاكطالهاعنمعلوماتناواناثقوتاثواتواسعرصياختلاررالىالمئهاكة

المحتلفةاللفاتالىالموجهةالدراساتونتائجالمكتشفةالأثارلن6ستقا!ارولملأول

الانانسكنولتدلكثيدأثاروجدتفقد.الطدفطنتالقالالى!يوأس!

الأسفل.القدلمالحبرلماالعصرمنالموستىلموالاشعلىالأ!يالعصرمناطالما

وكدتالنعاندرتالنر3منكانسانعلأقةفاتأدواتمعادمنو!ةالط!اهرطث

الآئرتالمواقعمنالكثرعلىوعثر.كركهو)7(وحبلساكوكاستدرك!بلىئا!ا.

امثالبقاكا.(.م.قلا0079حوالما)الأعلىالقدلمالهعر!السرالسان!الردالق

كالنوييرومانيللىكررتال!،والنساهللركالالطتوصطللاففملار!الد!كهولى

علىاثطالعا!ث!اللماعثرذاتهالعصرومن.هندصهةولاذجلهصاناتصورمعال!ثع

ررنك!با!ز!الفتنانسانأثاربها.ركدتالقالكهوتومن.الأمللر!ةثئالى

البو!رحوضل!متولووتوافيرثركونهوالروللهفوركامنطقةلىوفى!لأفث

االقاؤمتملةايطالياو؟نت،ولفانزرصقلهةلالخواملن!فارلهانووكهل

متحبراتأنولوأورلهامناطقأكزكطتالقاطلهدكةالمركات!هةالاوكط

اصتعملوقد.ثفهالىبرمننفسهاالمناخيةالتفواتالىلعرضاثعتاطالا

والجلددوالحشيوقروثايمطادها!نالقالحساناتو!طامالصوانحعرالانسان

مورأالفتراتهذهانسانوترك.وللتدفئةالصمهةح!اثهوأدواتالهسطةاسلثص

ورومانيللىراميتوديلكهوفلىنراهايحطادها!نالقللحهواناتط!

انسانمعتشابهأكريمالديكهوفمنالم!ثركةالمهكلوأ!ت.لح!لهسون

أوربا.منالغربيةالجنوبيةالأركاهدأنذاكمنت!ثرأ!نالذ!الحد!ثمسامن

مناليهبحاجةالميتأنكعتقدما!نمعمررضعموتا.الممرهناانسانثلنوئد

القرالحيواناتالأطعمةمنجممعهمما!قو!ن،كالزكنةاستعمالاوامط!الأ!واث

سط.
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!ناعةجال!اجدكدةصاعةصقلهةالىادخلتهاقدوالتدكينالشراتان!طمر

تطبعالقبز!نتهيمتازالمتوسطالبحروفرييثرقدف!ولىوشارممتحللةموان

ل!وانتثروا.م.قالمحامسالألفخلالرباجمرأستلهةالىرصلواوئد،ءالمدرئ!ل

سرقوصة.قر-ستهنتهنيللوموقعكاسمو!رشاافىهااط.ن2

القرىومن.أ!أالكهو!سكناممنكالرلممكشوفةقرىلىطلا.!اد

مانزينسةموقعداطندقككنولم.وخندقمغر!كوراطتسفهن!ئ!لدالق

العصريدايةفيعلهرلمالذيالملونإلفغارمعمصركأالأولالموقعخاروط.،،ملا

الطبعاتلمانراهانماذجسنهامعقدةيزنةتو!ن.النو*لالهد!ثاير!

حزرمنالدي!لناكررالأخوالثاقالحديثالحبريالمصروكىومن.اس!ان،و،

حماعةقبلومنالهددثالهبريالعصرقبلتبكنلمالقوماطةالارول!ةاطرو

بأذض!المز!االلونالفانحالنرمالىفغارهاوتطور.صفكلىلتنتهنطلوتلل!لط"

.أصدفغاركانيالى.احمرهغ!نة!طوروخط!لازحارسومافاث!ال!ة

و!ضاعرواتوله؟فامتةسنةلهـصومفطهتخنراهصهنةنااللغار!ار

فسادالهديثالهبر!العصرمن(الثالث)الأخيرالوكهداما،هززأكاه!ار

ال!ندعاشحهثوان!هار!لامالىكروهو1(الأحمر)ا!نالاحالي!ار

كزروثراهرضاهولوهتلل.كاصها!اطصهثحهثدكاناسولداللطل!

اطبريالعصركطكةمنذكهالتبارعتالذ!الأصالبر!ليالححرمناللمال!

ناولايد،دكاناحضارفىعننوا!االىررسلتومقل!ةاطال!اكنوييفىالههث

لعدمهنالىصالطقراررامتوررصقالةاطال!اكنويىمنالواالماررفرسكل

ا!ده"س

منتطوراوتثلاطالهافر!لطللالهدكثالهئر!الععرحا!ةصالها!

فرنسا.ودرقصس!فرم!لاالمعىاتسثقراثمنالرولمده!دةيصط

نستضمدلم5لاضذامضالااطالهالىمرفتالزفةهدلمالعلل.رر"ح!وو

المرتبطةالمنع!الصوانصناعاواشمملوا.اله!وورموميلات!،لثوللأهي

رأمثاررنول.أمذانمثلوحماكةفزلوأفىواثا،لطسورا!!اد-

الأحاليالأعرالعصرهنالاللغار!ناطايامغ!لة.طل!!عه

!تا!طشغاراحهائأإددمى!الهبهئرسل!ةهـ!إلالسارللالس

الجركللولالىثاطعر!اسرمنوالئالثاللافى&!ىم!!ماطهث

ويانتشار،لههال!خدمنالدولل*كيهوالليا!ا!للأسىيهلى
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.)8(تجاريةتحر!تعلىطلممااعلالاارجاه!فةالفغاردأنواع

محلىأحلماوالذراعانشوفةسور6اطميوضعجمرىمحامة!ورأاللفنو!ن

وهناك.حفرلأوالكهفأرضلىأماوالدفن.مسحولأوالأريهلالمدرملىالأضر

الى.حمرا.!بفةرصبنهالجمتفخ!دكغنهاوالمعتمحطاممناللمانتزاععاثة

بالطعاممليئةوجرارأأسلحةالقبوروحوت.صذكنتهجملا!سهالمهتثفنحاني

والدثرامي.

ناتالبحريةيالسفنمعرفةعلى!نراالحديثالهبر!العمرحماعاتانطمر

افركعااوظل،ايطالهايننالاتصالاتيف!رالذيالأمروالأثرمحةاياذت

علىتدلواطلىالمنهائيالفغارالمستورد.اطناحروان.ركورسه!ينماوشاومتلهة

الاجمي.العالممعالاتصال

،الأطرافالقميرالنرممنالحدكثالهبريالعصرحماعةانالبثركةالآثارتظمر

ياقنلأ!-طلوااللنورونا!معلموأطلق(المتومطالبحرجنى)الرأسالبوكل

.م،قالئالثالألفحقالعصرهناراسقر.متأخروقتالىلفوركامنطقةل

منمعرفنهحاهترباالذ!النحاساطالها!رفتاطا-معالاتصالاتنتجة

معكنيالىكنبأواتالأصنعلالحبراستعمالوصار.البحرطريقعنقبرص

اإنعلأاوالمطارزوالنؤوسوالمحناكرالمثاذ*صنعفىالنحاساستغدم.النحاس

البونزيالع!رخلالالها-منا!طالهاالىالنطاقواصعةهبر6علىدلهلهناكلص

كنو*دونلحط.السابنالع!رمنتدركيحضار!تطورالىلةالأتص!يرحهث

فر!اودولمينشكلكل!هااالكب!الصغركةفنالمطوحم!ينهاوصقلهةاطالها

منهر.6المداالقالةالصغورلم.ضغمةصغر6منوالسقفكانيكلكلمثيهد6

القطعمنالطولمةالفرتفاتحم!كنهادالعملاقةالقيورمنهاحمامح!ةالضنمةوالم!افن

الهبركةواتالأواستطلصناعةفههسادتالذيألمعرهناوس.الضضةالععركا

البالافهتهةلالهضارأتعودوالي.المعدقالحبري،لعمرالنحاسمعكنيالىكنهأ

البو.واديلو!ثرقأكنويأوالتثرراتقدمواثمالأليمرا.ال!طتداطالهاول

البحصاتد!ضطلهمالصفتالقوار!وصنعوالنداعأمماد!البا!فيتقدروو!ن

كنواروالذداالهنطةفرمواحهث،والر!يللزرامةشواطئهاواستفلوااطشيمن

ياهملذمزكأا!لنرماليشارلمو!ن،الههللماوالكلا*اوالماثهةاادهثر

الم!لفلكةعندموكدحهث!رفوا"النح!.المنكسنوالخطوررالدرالرمنالألا!

استغدموا!النحاسمنالمصنوعةوالأسلحةواتالأاستعملوا!.نسهبموقاكا
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اطالاثمالصاتحالاتكلالمالا!نىم!كنل!.)9(الصلاتناتالص!انا

كلالما،طحكللهددهاالرالألارفوةئمكث!دتحث!اأهوار!ناط!

ح!ثالأل!ملىساهـمونإمطلنوا،المط!الأهوارلىلهنرهاخلحةأمله

.)"1(!ه!ار"بةأل!سها

المالرماثيا!ارلاثاماااطداكنو،لكونقمانقحضالاشنعرب

فؤومندالعغرفىالمنحولةا!أمحا!ان،ا!نراركالويااداتسئت

و!ن،الاهةالهضالةمعمحةالاهى!ارئاثمهاصا3فىا!كلائولططلا

ل!!تتضضةقعورالئمالالك!وراطولكه!الر!نالونحنالالأصحا*

هدانالم!عثىمن!ىلئاالمعددث!م!د!اموالةملىهرلاهسطروتد!المغدر

السرلىالهوحوضنو13)11(أثواضول!ئاذ"وفروس،!اسهةحناحر

هنالىاطالهامناط!أكلصالثللاا!"الممألريامعاتصالدا!وقي

القالدلملوحضالاساالأمرث،الثاررومدلصرخلالكلدمأالعمر

المهناليالممرمنأحرالىهئحزمثارروهئلا.!مهـرم!خامةالكومحنهانعرفى

النارإكز،أمركاأواسطصناماثمحار!يالمعدل!ةالأ!واتوأكزكركتدالأل!

.والرصاثمةوالعمؤالأش!ايأخافى!رطههدودهدلىنةئعىدرئهةواحدةمرث

.م،يالئادوهالأالثالثطف!الأالىالهضالةهذهوئعو

ابرلمحهاالعص

ة!لىالمعالنواسنعملت،الف!اثةناتالعمرهنالالموواسحضاراتدتو3

!عالمضثراتلد8ألركاأوا!همع!!ةمعةالمومنطمةوابيدرثكدراطال!ا

البطةاسالأثكلالمصنولفواللعارلاتررلاثاعضاول!نتالألي!اث

اللافوزاحضالدمناصرمن!وحضالف!وصوتوالهفالعطامواسئعملوا

رالرمهدعللو.

5016حوالىلىمارةئماماادرونجةائاعاتهبرأدركامنوصلتوتد

ياالنادقستقراض!حاطواالمسئوثرالأرافيالمرتفعةالمناطقوسكنوا.م.ق

و!ن.الهشو!هداناالطىالوثلمن!وكأوشهدواكالماهملأرهاالقالمردفة

رمنعوا"المدحرقومارسامرثلعكللهدلهالنىالمركلز!مزارلمشوصطهستترلم

6حادحافةناتمدطةألةلد"ر!نتالزرامحةرمارسراالمحزدكالدرلاميشارلم

الماثة.حذهالنبار!ننعرفهفىلهلاولرموالعن!كلسشقرا!ومحرل.قاطعة
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تماثلوان.برلوناحوالىحقالأسنلالبوكأواد!محبرتمتدمنطقةلىسكنواوانهم

!نواأنمعلىكللوبوههعاوهنفاريا،سنهألبومناطقمعالمعدنيةوألاضفخارم

.والحصانالبلتينفاتالعر!ةاعلالماالىادخلواوقد.اللانول!أراضمنكالأصل

متركز!!نواولمامماثلة6حهاطردقةذوثصيالوقتهناخلالاعلالهاسكن

13حضارضعلىأطلقفقدوالفرميالثرقالىوالمنخفضاتالبناتحبالصلسلةل

فصلخلالهبرا!وتنعكس.الجىاناتتر!ةكلحياضتركزتوقد.ألا!نان!ة

0006ماكاربترتفعمناطقعندلهممواقعوجوددالمرتفماتعندالمراعيالىالمف

صنعوادواتفغار)طلفا!منواضحةالرعوكةحهاضوان.البحرسطحفوققدم

الب!نزيالعصركايةود.حضار!ليقويالاجميوالعنصر.(والزبدةالحليب

واستقرؤاورباأواسدمنالاورنفيددباعاتاعلاليادخدت(.م.ق0011حوالما)

مدافنموجدتحيثالتراماؤحماعةمواقعسضشنلواوربماايطالياأرجاهفتلففي

بالأصارووححنوهامرتفعةاماكنعلىمتوطنا!مثهدواوقد.الأخيزينمنقربية

مقبرةمنوالزينةثالأش!لتتعتكبيقفغاركاتدالرمادورفعواموتالمأحرقوا

علىعلروقد.البلادالىمنهاهاجوراالقالمواطناختلأفعلىيدلماقدلأخرى

واالافعوانعة)والأقواس!لدباييسوقبورلممستقراضدالبرونزلآالأدواتمنالكثر

وا!واي!.كنوالس!(الثكلالورقية

وقد.كبيرأصقليةدالأللىالابونز!العصرطاناثعلىالايجيالتافيجاء

بنواحيثوفيليكرديليباريقلعةأمثالممنةمواقع!بركرازكانومستوطنوسكن

لمامشتركةدفنمنطقةعلىوعثر.صغر!ةأسىعلىالب!و!ةأرالدائريةا!واخ

وربما.الصخورحفرلماالجناز!ةوالأدواتالجثثوضتحيثفيليكوديجزيرة

ايجهمنطقةمعاتصاللهمو!ن.م.ق.188حوالىغرازكانو،بوحضاؤيدأت

الىالاكحعنالتبارترددعلىمايدلمواقعمليعلطعثرالذيالايبيالفخاريدليل

مقليةشرقفيال!ستيللوشيوالحضارةجماعةثم.صورهافتلفلماالجزيرةهذه

طتلفواستوطنوابرعةالس!نمعاختلطواوقد.فخارلمعلىالاجميالتأثيرونلحظ

بالمورداالمعررفةالهليةالحفارة؟نتحهثالغر!لطالشمالىالجزعداالجزيرةاجزاء

عناصراستهدتأخرىعليةحضارةالشردالشمالماالجزل!!نتوربما.سافدة

علىتينداريمنهاعدةمواقعلمواضحةنراهاال!ستيللوشيواإلمورداجماقيمنحضار!ا

فنواوالمرتفماتعلىالمثدةالقرىال!ستطلوشهوحماعةوسكنت.الثمالىالساحل

الواحدالمدفنلمااحيانأتصلالمغوردفتتصنيرةمقابردمثزكةبصورةموتام
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و!ثرقبونهرجنوبالفيلانوفيةالحضارةهناكايطاليايثمالولما.شرتنيوالاتيستينية

ثموالتيبرارنوضهريبنننيةالتوس!والحضارة،الحاليةبولوباقربالابناينجبال

ولطص.المواجهالادرياتيكوساحلاللاتينيالسهل،الاسفلالتيبرواديفياللاتينية

بأساهحميتالقوالصقليةالبروتيانية،الابولينية،ال!مبانيةالحضاراتقامتالجنوب

مناطشا.

معهمجالبينالدانوبمنطقةمنايطالياالىقدمواأوربيونهنودالفيلانوفيينان

بأسلحتموتمكنواالجبالأوالتلالعلىعضةمدنفيبايطالياوعاشوا.الحديداستعمال

صقليةحقجنوبأوانتثوراوالبيلافيتينمارهالترةشوبعلجملواأنالجديدة

موالفيلانوفيةاللغةمنخاصةلهجةمنهاكلتتكلمجماعاتثلاثالىذلكبعدواتق!بهوا

؟نتايطاليانيالحديديالعمرمراكزوام.والسامنيونواللاتنن،الاومبريون

الحضارةهذهالىاحمهاأعطتوالتيبولونامنأميالخسةبعدعلىالواقعةفيلانوفا

يكونوربما.نمةالفالصثرينحوالىس!ثا؟نوربماوحصانتهالسعتهانظرأ

مدينةالىنسبة)شتاتهالباس!المعروفةبالحضارةعلاقةذوكماالفيلانوفيون

لدىالحديديةالادواراستثنينااذاوالواقع(حاليأالبهسويةالألبفيسالزبو!م

وظل.مارهالتيرهل!ثعبالتيتلكمعتماثلأتقدمحضار!فانالفيلانوفيين

الثامنالقرنينخلالالبرونزيةالصناعاتانحقالنحاسيتعملونافينوفيون

أخلاف!مالفيلانوفيينأنالبعضويعتقد.فيلانونجافيعنفوا!اوصلتا!ابعوا

جزيرةمنثمالدانوبمنطقةمنالهديدجلبواوربما!14واللينوريرلمالتيرامارين

فخاريات!كلىعزحيثموتاموأحرقوامدورةأكواخفيالفيلانوفيونوعاش.ألبا

المزين؟لفخارالجنازيالاثاثمنالكثيرضتقبورفيالاكواختماثلرمادمحوت

اطديدبأنعالأ.والحليوالأسلحةالبرونزيةالأرعيةثمالخالمعقوفوالصليببالتعرجات

الأخرىللأكراضاستعمالهومكحلييستخدمالثهنغالىدخولهبدايةفي؟ن

رالأساورالخواتمحليهمومنوالفؤوسوالرماحالسيوتأسلحتهم.(ومن15تدريجيأ)

الأثوابونسجوا.والأقراصالعنبروخرزالملرنثالزجاجالمطهمةوالدبابيسالذهبية

البرونزصناعةفيتقدمهموان.الزينةمعقدةبرونزيةبدبابشىربطوهااليالموفية

تعلوهاالصغرىأسيامنأدخلرهاربماتقنياتوهيالمطروقةالبرونزيةللألواحوعلهم

الخوذصنعمنمكنهممماهناكمناعلاليادخلوااللذينالاتروس!نمنآ

(.16وغيرها)والمزهرياتوالصناد+!والدر!3،البرونزية
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؟ا!!ما13-فياكاقيبه!بمابىم!ما.رعيمكىاث!3ثبمم+ااء3ثبمبم

-ثيكاكأيمآث!+امخاممما!ر+3يى-ا3حميم؟تهيى+بم؟يمهـ+في

حمهعاثبم+ا+!؟امء؟ا!.لى.ثبم!5!ضكاثيمبم-؟حم!بهلأاقييلآ"ا.

ممى-ااع3-؟ابهما-ا+ثلآبما؟ا!ا!.كهلآكابمااممميم؟

بم"ممميمايرممماثربهبمحمغاما!لااقيمشيتلأ!هض+-"!"ا!

-.ا.؟ح!تبما!خ!:

ثبم؟ا3+6ثر؟+بماكي؟اثر؟66بهلاابم6ثضم!ى؟اير6ث!ممغ)1"(.

!.لى.6!اما3كه!بماثم؟3ضا6كشع!فماحئ!!-ا.تهميم

ثبم+ا+ممىالبما136قييت!ا-كبم7يمل!ض-ث!-امكلىابهيمبهي+ا

!13آبهيمث!+مابم+ايهبم(ثينهيم-كحبم+!)!هبماكاغت!بتبما.16ثفبما

؟!ا13!!3+ا0؟عتهمبهبمكأافيج!!!دشعا5!ا؟!ثبمبم،6كشثيمحمسخا

ليمم!يما!!اء؟!ممبماث!كما.بم،كاكق+اكأ+الآمميمقيامخثييمءاعمبم

"اثصقيكيماحهحيههييجلاا؟3!+اثيما-!فء!لأ!قي+كيما؟-ا+

؟ا+3!-.ثل!-!بم+ص6!يبا؟!!ثدممغ+ثىاكاثههياكش!ا

!مهغكايير؟!بهلأابم"ا؟!!ا--كا"ا)،"(.حتيمعبمثر3-بهرمير

-بن"ا.كا!3تممضا؟6بهبماد!همابركا3-قي!كم"احههيثضبرع"ا

!يمكىااثهـبهيمكأا+بم+ييحى؟برا+يلآ+!!+يهئ،؟بر!ا؟!

؟+امميم،551ث!.لى.-ءثفع-اتهبمابمثز3+ثبف!يم3!تي

ثميب+!!!!6برا؟يهبميهيم.+ااكمغكرجمبم3"اتهبقي!قيءثنت!كا

!*ا-ا6يبي؟نهيم6برعىثفع؟يهى35؟ا-+3+غكبما!جمعغكيا

اك!ىيم.؟اثبم؟3ايبم133ثفحركا!ا؟!كل!ابم-ا،ابهف!.يصعيم

-61بهيم-ش6-عر+3--++53ممضثىبم-تهيما.؟ءليثبم

-ته!-؟-!مكا؟اوركب؟اقيثبما-ا؟!يب؟ا66؟ا.فيعا-ممغ-بمكأا

قي3+6كا!م.جم!+!ش!ييماثبم؟3-بم!ت!ا+ا!ولاكبمبم+بم.-ثبيمكا

!6"ا(اممىم.1أ.-.،".!.لى.)6+حم!+ا!+ا!بمثيم!!بهفء

!،.-كض6+اب"اثلإ!حبمدىما-+شم!ثتمكاثر3.جم!حمماقيجميبهغا

ام!*+كبمابم-اثهبي-ا؟يمثهئاكا-يهيثلأ-ح!يمكا.برملأعبر
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اليلاثيالفصل

ا!أللاام!لها

طال!ةالاااللأمري!10

سنةحوالىالشمالمناطالهافىخلوا،أور!ة-هندلألنةمتكليمنالا!طالى

وامنوي!.الوسطعلىا!مرعكنالملماكطالهاكلكالأعلفطواوقد.م.ق0115

وال!ئمل.(سبالينامابر)والامبرراوص!نهناللاتن،فئتينالىلنوكأو!نق!مون

.وقدوالفوليوالهرنهي،الاكويمرثاالفالهسكهينوكيرانملات!ومسكنةاللاتين

ال!ا!نىهنادنعةأوس!الاووو-الهاماثومن.روماقهادةاللاتنالكلتزلم

الاكنا!كبالوجنويوسطد6مرماكهال!ع!ن)والسامنررن،(الترواواسد)

بنالمدن!كنوانلذ!السامنيوأثرىنوالب!تهانىواللو!نيون،(ا!ولهاوسولي

ولنوضاالاكآصةومرسا!،السهاسلتنطيموتأثررااليونانيةالمدنمعتجار3

تطلم!بهنفم،)1(،م.قالرايعالترنمنمطفنهمذلكاوضحت!وعار!

حوتمك!ئوفةووفىوعالواالزواعةوكقنونكتالأاكةال!فانهةالمدنجراتصالهم

اثارثوحطتالىمنذ!ثاالهطروثتالس!نألما!لبأمالم!ندبنيتقلعة

وحطتنعلثحدرئد.الملاكين"لبارمناختهارلميتمموطفيناث!ار6تحت(باكرس)

الأسماهمانواليالصنانالكتام!ممااطلقاططرعندنفسهاصللدفاعادارية

!نثساسهةوحدة!رخطوارأول..الخولو!لىوأومبرينوالسبطى،سابيني

التبنهدمدها(فهتها!ى)خاصةلهنةعلههتثربطاكارولىتثركازيبوفع

متعادكةق!ات!نتالرومالىالتار!خكالآلىالا!طالهةفاهامات.واعلا!اللحرلط

فههمارصاوقتدوفاياثر!ييألهةوومنونهتلفةلمهباتتتكممزابطةغير

الأرافيملىللاستحواذ"يععىمع!منهاتتناحرالشعومطهذهما؟نتوكثيرأ.الزراعة

)2(.والتوسع

:الاتروم!ن.للا

فطة.هنممصافىرنا.المتوفر6وان)3(المدحدكةالاتروصكين!نمعلوماتناان

الآثارولكن(الترههنينحولكتاب)!كلودكوسوالامبراطورارسطوعنمكتيفئد

.حضارضاوجهمنالكثيرمعرفةمنمكنتناكئتالقبوردولاصمافمالمكتشفة
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الأ!ث!لذاوالأسودالأحمرالفخاروقلدوا.والمواسيروالقناطرالمواقهوشيدواوالزكتون

منتظمةكرلورنزيةكتلأالأمريادىهواستغدمواالبرونزيةالمراياومنعوااليونافي

لماتنتشر.م.قالسادسالقرنمنذايونيانقودأخذتولكنتباولكوسيلة

)نطعلىثمالليديالطرازعلىالنقودالاتورسكيةالمدنبعضوسكت.أتررريا

اليونانية.بالمدنالخاص

ثمىأولأىماىى)اليونانيةوالمدنالاتررسكيننبننالاقتصاد!ةللعلاقاتان

والتأثيراتالألفباهكومايمنأخذوافقد.الأتووش!نحضاؤتطورليأثرأ(فوكما

فيبيناالأخوينأعالحولفوليمنالصوروتقترحبوالأوالفن،الد-شفي

الاتررسكيين.ا!ملاحمتصوربولوناليوأئاروقصائدملاحموجودوماستارنا

الىوطنيةأكانوجوعنالهالي!رناحممادايوينسيوسأدلةتؤكدهاوالقوالسلتين

اليسو.عنلفيوأغافيفالى

اتووعكية)المشتركةالأساطيرحولوقصائدقصمىهناك!نتأنهولاكد

.(ورونانية

مشتقةلاتعنهةكلاتهناد!،الطيداترربيهئكتاكاتوجودعنونعرف

كدلمما(و!يرشونا،وسكينا،ولانيستا،!سقر!و)مثلالاتروسكيةاللنةمنمباشرة

.)5(اتررريامنالم!ريمعنالمبادىءبعضأخذواالرومانأنعلى

تحويومن!!سطةالعامةييو!مو؟نت.عصنةمدندالاتورسكيونعاش

حولسهدتكر!ذاتواصةالنبلاهبيوتفيه!نتوقتفيواحدةغرفةكالبأ

الأعيادوأحيواالريافيةالمسابقاتمارسواوقد،والظابوقالخثبمنيثيدت،ساحة

النايعرفوا)والرقصوالموسيقى،والولائم،المرحةالاستعراضاتواصصاالدينية

اطوذةولبسنالحليبأنواعنساؤموتزينتللترفحبممدافنهموأظهرت.(والبوق

النسوةواكتحلتالمقدمةالمعقوفوالحذاهالطويلالثوبالرجالرلبى.افروطمية

شتى.بأش!لشمورهنوصففنبالكحل

القألباجزيرةمناستخرجؤالذي؟لحديدالمعادنتعدينفيالاتروسكيونبرز

انردر!ا.وفسحديداستفلالهمجانبالىكورسي!منوجلبوهعليهاسيطروا

مصنوعاتواستوردواالقرصنةمارسواماهرينملاحننو؟نواالبحريةتجار!وازدهرت

يلادمنالجيلالفخارجانبالىوالنحاسوالحديدوالذهب؟لفضةالمعادنأنواعشق

ثمررماالسابعالقرنفيالاتروسكيوناحتلولما،مدافنهبمبهاتعجوال!اليونان
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اللفةثنائيةكتاباتوجودمنبالرنم،علولةغيرالاتررسكيةالأجمديةولاتزال

س!نولموراسناواتوركلاتوسيعليمالرومانوأطلق.(لاتينية-اتروسكية)

راسناوالا!طالهوناليونانيونو!عمام.الرومافيالتوسعقبلالاقوياءايطاليا

انبعضجعالمحيثالاتررسكيناصلحولالباحثيناختلافمنبالرنم.وترهينوي

هيمدنيتهمانغيرمواقتنعالألبمنافذمنايطاليادخلواأورباشمالشعوبمن

دايونيسيوسالقدامىمنالرأيهذاويدمأمليونايطاليونولمداخليتطورحميلة

أسيامنوهجرخم!ال!ثرقباملهمالايمانهوالأنالسائدالاتجاهفان،الهالي!رناصي

،نحاءتطوافبعدايطاليااستقرواوقد-اليونافيالفزونتيجةالقريبةوالجزرالصغرى

الفنية،اللغريةالادلةوان.م.قالأولالألفبدايةفيوذلكالمتوسطالبحرمنطقة

الثرقي.أصلهمالىتشيروالدينية

حولاختلافوهناك.الفركيةالصفرىأسياسواحلمننزوحمهيردوتىوذكر

فيم!ركزواالذينالبحراهلمنالتورشاجماعةمعالبعضوقر!.وصولهمتاريخ

حموولكنقليلآ؟ندخولهمحينعددلموان.م.قعشرالثالثالقرن!اية

النقا!علىوالسيطرةالهلهنالس!نعلىالتنلبمنمكنامأسلحتهموتعقدحضار!م

وكورتونا،،وفيلسينا،فولسينىأمثالعدةمدنأوشيدوا.الساحلعلىالاستراتيبية

وشكل.الخ..وفولر،وكيري،يقوتاركو(وبولونيابروسيا،ثي،واريتيوم

.)4(أقليةاتروريامدنفيالاتروس!ن

انشاؤهابعضهاذكرنامدنفيوالسابعالعاشرالقرننبنالاتروسكيوناستوطن

منالقريبةتلكمنهابرزوالتيبرالارنووخريالترهي!البحربينتقعواسعةبمنطقة

بالهربئوسيطرواالداخلالىبالتدريجيتغلنلونالاتروسكيونومار.البحرساحل

بهاسيطرواال!حروبه!فيجنودأالاومبريينواستخدموا.والفيلانوفيينالاومبريينعلى

الابعالقرنعنتصفحوالطلاتيومالىوتوسعوا.الألبحقالبوحوضكلعلى

علىوالأدلة.اليونانيةالمدنعلىوسيطرواالعاصة؟بواوجعلوا؟مبانياسلثم..مق

،(الاتروس!نبحر)الترهينيالبحراسماهفيوافحةبايطالياالاتروسكينتوسع

امبراطوريةوكلت.(ادرياالاتروسيكيةالمستعمرةمن)وادرياتيك،وتوس!نيا

ذلكفيبماكلبانياجنرلماحقالألبمنالمنة.م.قالسادسالقرنفيالاتروس!ن

روما.

العنبوزرعوا،الساحليةماريممستنقعاتوجففوا،الزراعةالاترو!عكيونمارس
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مياءصارتالتي(الحاليةبيستروم)؟بوامدينةآسسواالتاليالقرنفيكبانيامقاطعة

رقرطاجةاليونان،(الحاليةمرسيليا)مساليامعالاتروسكينعلأقةواتسثت،نثيطأ

اليونانيةوالجالياتكبانيافيكومبمدينةاصطدموا!،أخرىوالصداقةتارةبالحروب

.م.قالسادسالقرنأراخروفي.(صقليةيثمالالحاليةليبارياالايوليةالجزرفي

وني.البوحوضعلىالسيطرةمنمكنتهمالتيالمهمةفلسينامدينةالاتروسكيوناحتل

نتيجةاليونانيينضدقرطاجةحلفاءالاتروسكيون؟ن.م.ق528سنةالاليامعركة

كورسي!.الأيخرينفيتوسع

القومعليةمكتماتفيواضحةنراهاوترفبذخحياةعومأالاتروسكيونعاش

عنانسابهناك؟نت؟،والكنيةوالدهباسميلحقال!ثخصاسمو؟ن.من!

الاثيأحلأفمثللمدناتحاداتشكلواالاتروسكيينأنويظهر.الأمخططريق

يعقدومجلىرئيساتحادلكلو؟ن.البووسلوكلبانيااتروريافيمدينةعثرة

فيعاشتالاتروسكيةالمدنأنويظمر.الرئييمبالمعبدالمحيطةالساحةفياجقاعاته

بينالحروبو؟نت.والسوادالنبلاهبنمنافساتاالمتأخرةأيامهاوشهدتسلأم

أغلبمدينةكلفيالاثرياهالنبلاءوملك.ضعفمأسباباحدالاتروسكيةالدويلات

الحمنظامو؟ن.العبيدوأحيانأبالأرضالمرتطونالفلاحونعليهايعملالتيالأراضي

وأوراثيأمنصبه؟نانولانعرف،لوكومونباسمالملكوعرفملكيأالاتروسكيينعند

حفلخلالعادةينصبعطممركزلللكو؟ن.الحياةمدىأومحدودةلمدةانتخابيأ

الدينيةالطوابعوكل.بالارجوانمو!ثىوشالارجوافيورداءخاصةشاراتولهكبه-

.(الخ...واستعراض،وتاج،بوق)اتروسبكيةمنابتذاتالرومافيبالملكالخاصة

لي.م.قالسادسالقرنبدايةفيكيريمنبالأصلترانكوي!منسلالةنجحت

-)616الكبيرتاركوينأحرزهالذيالتقدموان.الرومانيةالتلالعلىسلط!هابسط

واستولترومامدينةفوليكزتالقرنأواعطود.عقودبضةدام(.م.ق578

الملكيةمنالأخيرةالسنواتخلالبأناللاتينية-اليونانيةالتقاليدوتذكر.عليها

جبلعلىمسيطرأماستارناوقائدهأولوسوأخوهفيبياكيليوسرومااحتلالرومانية

.كيليوس

.تولليوسسيرفيوساس!تحتماستارناوخلفكامضةظروففياختفىولكنه

لمذاالحاسةالملاحملاحدىوافحةصورةتقدمفوسيملمفرانسوازتبرفيالصوروان

.فنرىالرومانيةالأرافيعلىللاستحواذاتروريالجنوبالرئيسيةالمدنبننالتطاحن

تاركوينيوسغينوسالفوليمجنودهكاجيوقتلمأعدائهبيدسجينأفيبيناكيليوس
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جوفمعبدوان.نيامو!!يذمجهموالالبيينسندغولسي!وحارليهرومالوس

وعد.أنذاكررمافيعايقوالذيثيمنفول!الاتروسيالفنانزينهقدال!بتولط

طرفيهعدواوقتلمالررماالثافيوالمؤسسعظيهأمنظماتولليوسسيرفيوسالرومان

الاتررسكيثقضفوبدأ.الطفيانعلىل!لحريةانتصارأرومامنالاتروسكيين

طرأعقبه.م.قالسادسالقرنمنالأخيرالنصففيلاتيوممدنباستقلال

جمرأاليونانيونودحر.!مبانياعلىاليونافيينسيطرةثمرومامنالاتروسكيين

البو.واديمنالفاليونطردمثم(.م.ق453،)474مرتينالاتروس!؟نيين

اتررجيماهوألهتمفبين.وكربيةيثرقيةعناصرمنخليطأالاتروسيالدينوأبرز

للالهةوجهوهي(لفينوسالمرادفة)تورانالربه،لجوبيتر(الموازي)تينياالالهمثل

وأوفي.شيوسمنطقةزالأولىالمدافنقرسوهي،واللذةوالحبالنساهر.بة،الأم

اتررشيالهفدتومنوسوانالثواليثمنعددلطألهتمتوجاهمنرفا،(جونو)

وعبدوسهثلاندس،دايونيسيوسمعوطوبقبوبولونيافيرعبدفوفلونزالآلةثم.مم

ونهثوتسههديسمعوطويقايتا،النارالههيفستوسمعوطوبقبيروجيافي

ر!نز،(ابولص)وابلو،(ارتميس)ارتوميىمثليونانيةألهةوهناك(نبتون)

الذ!هرقللم(برسي!ن)برسي!ناي،(رالح!رةالترالهنوسفيل!منمشتقربما)

برساطتهاأناعتقدواالقالعرافةفيالاتورسكيونوبرز،كثرأالاتروسكيونعظمة

بفخفىوكالعيافةواتجاهاكاالطيوروطيرانا!قعرافةمارسوا.الالهةرغباتيعرفون

!ايخسمواحيتذكرالنصوصمنسلحلةوهناك.بهالمضحىالحيوانوكبداحث!اه

المهح!الهيواناحث!اهفحصوطرقتنيتضن)هاروسبيكي!لبريهي،وفيفويا

ءتةمبادىهمن)جموعةرتوالشىولبركما(والبرقالرعدعقيدة)فولفرالمشولبري(به

طوماتيتضنالذيأكيرونتيماللبريعلىويحريرالناسالدولةحياةلتنظيم

الأولالقرنالىتعودهذهأنمنوبالرنم.الأخرىالحياةفيالانسانلفائدةمورية

العصاالاتروس!نعرافوواستعمل.ذلكقبلعدةلقرونترجعاكاالا.م.ق

الطالع.لكث!فالمعقوفة

.الموتلعدبحياةاعتقدواحيثالأثاثأنواعبثقمدافنمالاتروسكيونجهز

الأثاثبانواعواحاطولمللوقتماثيلتركوااوالمدفنعلىوزوجتهالميتمورةولمحتوا

صور.م.قالرايعالقرنمنذ.وظهرتعائليأجوأيبعثمماوالهليوالأسلحةالمترلية

المفاريتحيثفيفةشاقةرحلةوهيالموقىبعالمطريلةرحلةطريقلىالميتتمثل

لماالموقىعالمالىبسفينةالموقىنإقل)وجارونتوكول!ثم.الميتلصربالمطالقحاملة
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بننيحملتنينصورةثم.الافاعيوحولهأهلهبنمنالميتيخطفوهو(النرلي

الموقعالمالهوان.اليونانيونبهاتأثربابليةالأف!رهذهوكل.التعذيبألةكدول

اليونانعندوبرسيفونهاديىيقابلانفرسينايوزوجتهجاررنالاتررسكيينعند

تموروالعفاريتالآلهةرسوموتوفح.اليونافيبالدينالاتروسكيينتأثرتوضحو!ها

لهمالبدايةفيوقدمواالموقأرواحوعبدوا.كئيبكعالمالموقلأرضالاتروسكيين

ال!هنهووالملك،الدولةمنجزالدين!ناترورياوفما.الب!ثريةالأفاحي

وتطورت.كتعةوجالمزوالفأسالجنسينكلامنالشريرةالأرواحوصوروا.الأعلى

والعيافةالعرافةدقواعدذي(سبلينااتروس!)معقدنظامالىالدينيةالعقيدة

منذاللاتينيةاللغةالىهذاترجموقد.الفردأوللدولةسواهمناسبةلكلوطقوس

لتعلها.وألهةاترور!االىابنا+ميرسلونالرومانو؟ن.م.قالأول!القرن

منبمجموعةأحيانأالمرتبطةالمدنحماةوالآلهةالحرقالمة؟نتالمهمةالاتروسكيين

المدينةيحيطونو!نوامدينةتث!ييدعندبهاكومونخاصةطقرسوهناك.الثواليث

.التحميناتخطخاص!اخدودبحرثروحيدائريبسور

علىيشربالذيوالخرتقدمالقبالأضاحيكتعالميتبأنالاتروصكيوناعتقد

ومنذ.جمحرهالميتأنيعتقدونالعائلةقبلمنجنازكلمااحياءيتمممينيوموفي.قبره

صورةولي.؟بةأكثرومارتالأخرىالحياةحولالعقائدتغيرت.م.قالرابعالقرن

الاتروس!نانالصورعلىاستنادأالبعضاعتقد.حافيأالموقىعالمالىيسيرالميتنرى

خلالالأرضعلىأعالهحسبي!فأسوتالميتوأنالموتبعداخرىبحياةاعتقدوا

القبروان.الآلهةوعيدالليكتيستيرنيومأعيادمومن.كبرأدورأالكهنةوأدى.حياته

وعليهالفا!3فالفراش.الرسومهذهيمثلتراكوينيافيالجنازيالريرباصمالمعروف

الرقصوان.الآلهةوجودوتوضحبالآلهةخاصةالشكلافروطيالمستعارالشمر

الطبيعيةالحيويةولابقاهالريرةالأرواحلطرد!نتالقبورفيصورتال!والألعاب

.)6(للتوفي

عثروقد.واحدةحجرةمنوأحيانأحجراتثلأثمنالاتروسيمالمعبديتكون

،وفيسول،وفلورنسا،أورفينوفيمذابحهموقواعدمعابدمأسىعلى

فوقالبوابةوتقومعاليةحجريةقاعدةعلىالاتروعيالمعبدويقوم.الخمارزابوتو!..

..بالألوانالمزينلا!نباخععنىايخبمنثيدودوقد.بالتاثيلمزينةوهياعدة

الانسانبحجمهاثيلعوع!!واحدوهوفيمدينةفيفينوستمثالألهتهمتماثيلومن

الطبيعي.
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الجدرانتز-!والصورالجنازيةالمنحوتاتحيثترانكوينيالمهمةالمدنومن

انعزالأالمناطقاكزنيالمدافننحتتوقد.الأرضتحتالمدنكرففيللدافنالداخلية

يمار!ونموظلواايطالياالىالموقىدفنادخلواالذينمالاتررعكيينوان.باتروريأ

تماثعلوترى،النائرةبالمنحوتاتمزينةحجريةبتوابيتموتالمودفنوا.احيانأالحرق

هزلةصوراورصوابمناظرالتوابيتونحتواالولالمموائدعلىمتكئينالمقابرفيالموقى

مشوهة.أواعضاهمترهلةببطنشخصأمثال

الاتروسكيوناستخدمصربماالاتووشيالفنفيواضحانواليوناقالرقماالتأثيرينار

القونمنذعائرلملىوبرزتوالفخارالبرونزواشخدموا.اتروريافطيونانيننمناعأ

علىرقبورم...الثرقمنأخذوهاأنه!لابدالقوالقناطرالعقو.م.قالمحامى

عند.قبر.دلطاعتعاثيلعتبناهشكلعلىاووممرمجبرةالمغرلماعفورمنهاأنواع

من)قرنينشتز!دفتناسؤلدفناستعملممراتستةحفرتمترأ48قطرهسفتري

كدائيةفترتذالىالاتررسيالفنتار!خوكسم(.م.قالخامىحقال!ايعالقرن

الردالتأثيرو؟ن.(..مق07-004)مت!ملةونافبة(.م.ق008-004)

004وحوالما.م.قالسادسالترنمنذاليونافيالتأثرو!أقويأالبدائيالدورفي

اللاحق.القرنلم!ونانيأتأثيرأأظهرالذيالمتيزالاتروسيالطرازولد.م.ق

الحليلي.م.قالثامنالقرنمنذالاتروصيالفنتطورضبويمكن

والمنحوتاتوالبرونزيةالطينيةوانثيلوالذهبيةرالنحاسيةالفضيةوالمصنوعات

رقةتعوزهاثقيلةالحلىوجا+ت.المدافنفيالجدرانوصورالمزينةوالمزهريات

بالواقعيةالنائرةالمنحوتاتأوالمحسمةسواءانثيلوامتازت.اليونانيةالمصنوعات

الماثيلومن.اليونانيةالآثيلفينلحظه.الذيالتوازنيموزهاالفنيةوالمهاؤ

ومارسال!بيتولوذئب،والذئبة،الفلورنسيةمنرخا،اططيبالممروفةالاتروسكية

عصورهكلفيالاتروسيالفنوان.والواقعيةبالمارةالجدرانصوروتمتاز.الفاتي!ن

السفلياالعاألمةبهاصوروااليالمناظروان،ومواضيععلأاليونافيبالفنتأثرقد

الوسيط.والايطالطالرومافيالفنعلىأثرتقدبالمرقتترلالتيوالعقوبات

حياةايطانياالىادخلواالذينفم،كثيرالرومانعلىالاتروسكيينتأثيران

الىقرىءزراعيةجموعةمنررماوحولواالمدنانمثاواذهبواوحيثها.وحضار!االمدينة

الثلافطالتقسيم)الرومانيةالمزسساتمنوالكثير،روماوحموهاواسةقويةمدينة

المترجالعاجيوالصولجان،المدينةفيالعربةوايعتعمال،علياكقوةوالامبراطور،القبلي
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العامةبالأعالوالقيامبالصخرالدائمالبناءالاتروس!نمنالرومانوتعلم.بالنسر

بالأسواراحيطتقدروماأنويظهر.الخوالأسواروالمعابدوالقناطر،؟لتحصينات

.)7(بايطالياالعمارةالىالقوسادخلواالذينموالاخيرونالاتروس!نزمنمرةأول

القوىاستعملواالاتروسكيينالصيادينبأن.م.قالثالثالقرنمنايليانوأخبرنا

.)8(الحيواناتلميدللوسيقىالسحرية

اعلاليا:لالالحري!

.م.فالثامنالقرنبدايةمنذالمتوس!البحركرباستيطانفياليونانيونبدأ

مستوطناتهموانتثرتوالجنوبيةالشرقيةصقليةسواحلالتالينالقرنننخلالوسكنوا

فرنساوجنوبالرونضهرومصبنابولىخليجحقتارينتوممنالساحلطولعلى

الثانيالألفسبقتالمناطقهذهالىاليونانيينالبحارةزياراتولكن.(مرسيليا)

الفخاروبقاياايطالياجنوبفيالايجيالبر؟نيالسبجحجروجدحيث.م.ق

عناليونانيةالأساطيرماتذكرهيسندمماالادرياتيكبحرساحلطولعلىالامجي

اليونانيالفخارشقفوجدتوقد.ايطاليالجنوبكريتيينلمهاجرينقديماستيطان

يدلمماوتوس!في؟مبانيا،ابولياسواحلعلىالتخطيطيةوالزينةالهندسيةالطرزذي

حملوقتفي.م.ق508)9(سنةحواليالمناطقلهذهالايجيينالبحارةوصولعلى

شبه)البرونزيةوأوعيتمبفائع!.م.قالثامنالقرنمنذاليونانيونالتجار

منعت!وقد.ايطالياوظلرسطالىوالكورنثيةالأتيكيةوالأوعية(الكورنثية

التيبر.شمالطريقهمالاتروسكيونواعترضوأسبانياصقليةغربأالتوصعمنقرطاجة

القرنخلالوازدهارهاقوتهاعنفواناكوايطالياصقليةفياليونانيةالمدنووصلت

تحدامولما،الأصليينالس!نوأخضعواالداخلالىصقليةفيفتوسوا.م.قالخامس

وتركهمهيرامعركةفي.م.ق048سنةسقوسةأحاغليوندحر!القرحلاجيون

علىهيرونخليفةانت!ر.م.ق\(476سنةوفي.التاليةسنةللبعينبرالجزفيأحرأرأ

الاتروسكيين.خطرمناليونانيونفتحرركومايقرببحريةمعركةقيالاتروسكيين

تحت(ايطاليا-اليونانيونسماها)ايطاليامنالغربيةالجنوبيةالنهايةوصارت

وأطلق.شرقأوتارينتومغربأ!بوسيدونياآظقآ!موكلىانجصىنيينمنطقههذا

ثبتوايظه!ألكبرىاليواعلمهايخحطلموآوحضاريأسياسيأايطالياجنوبنيمراكزلم

ولاؤهايكونمتقلدمدينةدولةتشكليونانيةمستوطنةكل؟نتوسياسيا

موحدأموقفأتتخذوصقليةايطاليانياليونانيةالمدنو!نت.اليوئانفيالأمللدينة
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اطغا!زمنسقوسةتوسعمثلمدينةلدويلةس!استوس!أيوان.اططروقت

المنازعاتبتأثيراليونانيةالمدنوضفت،الطفاةأولئكبموتكزولوققفأنه

انتصاراتال!أخيرأأدىمماخارجيأالمدنتوحدوعدمالداخليةالسياسية1رالمنافسات

.م.قالخامىالقرن!ايةمنالغربفياليرنانيةالمدنفعفوبدا.عليهمالرومان

احتلت.م.ق421سنةففي.المتكررةالسامنينهجماتالىمد!تعرضتحيث

اللو؟نينمعللبقاءصراعفياليونانيةالمدنودخلتكومايمدينةسامنيةجاعة

ال!.م.ق804سنةالقرطاجيونوعاد.بالسامنيينعرقيأالمرتبطينوالبروتيانيين

طاغية(.م.ق367-5!4)الأوليديونيسيوسروحد.صقليةفياليونانيينمهاجمة

بوفاته.انتهتجهودهولكنالاعداهلمواجهةوايطالياصقليةفياليونانيةالمدنسقوسة

؟نتوقتفيلصقليةالفرليالنمف.م.ق933سنةقرطاجةاحتلتحربوبعد

الأخطار.وس!تحياوريغيومتارينتوممثلبايطاليااليونانيةالمدن

المتوسطالبحرشرقبمناطقتتملالأخيرةأخذتايطاليااليونانيينبدخول

المعلوماتأقدماليونانيينوالجفرافيينالمؤرخينمنوملتحيثالتاريخحقلودخلت

المدنوساعدت.الأوليايطالياتاريخعنالأساطيروقدمواالايطاليةالثعوبعن

عنالمباشرغيرأوالمباشربالاتصالحضاريأالايطاليينتقدمعلىايطاليافياليونانية

،والأدب،الفنوانت!ثركبيرأدورأكونايمدينةوأدت.الاتروسكيينطريق

اليونانيةبالحجروالبناءوالنحتوالفلسفةوالعلموالدينوالسياسيةالعسكريةوالمؤسات

الرومانيةالحضارةعلىكبيرأاليونانيوظ!إثعأثيرتقدمهاعلىواثرالايطاليةال!ثعوبالى

والزيتونالعنبايطالياالىأدخلواالذينآفاليونانيون.)01(الطويلتاريخهاطوال

اليونانيينالمؤرخينمنوماعندنا.اليونانيةالالفباءمنهمالايطاليةالشعوبوتعلت

وبقايا!كأامييدو!طيس،تيكيونوالأليا،فيثاكورسأمثالاليونانيينوالفلاسفة

دليلخيرايطالياوجنوبصقليةفيمعابدواطلالصقليةفيالبيانعلمتقدم،سرح

.الغربفياليونانيةالحضارةازدهارعلى

للتنبئةالرومانتبنيعنفضلأ.م.ق433سنةروماابولوطقسدخلوقد

.)11(كومايمنسبيلاليونانية

الأولى:ورومالاتيوم+د

شعبواللاتينيين.مؤكد!غيرلاتزالالأولىلاتيوممؤساتعنامعلوماتأكثرأن

تما!لى،حش،رةذوالموقىحرق،مارسالمثمالكلنهاجرجمعبهاخالباالعنمر؟د!خلحط
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علىضغتالبروتزيالعصرنهايةفيالتيبرجنوبالىوتقدمت،للفيلانوفيينالتيتلك

قربقرىفيعاشواورعاةزراعأاللاتينو؟ن.المنطقةتسكن!نتالسابينمنجماعة

و؟نت2قليلةالخارجيبالعالمدصلا!عنوالأدلةموتامرمادبهاأودعواالتيمدافنهم

مائلةبسقوفالخثبيةبالأعدةصن!م!المظفورالوتلمنبيضويةأومدورةآكوا-طم

السابعالقرنثايةمنذلاتيومتقدمويعزي.والتهويةالدخانلتصريفلةمثق!

علىالاترويكيونسيطرفقد.واليونانوقرطاجةالاتروس!نتأثيراتالى.م.ق

فيبحايالممنالكثيروجودالأثاريالدليلواثبت.م.ق065سنهحوالىلاتيوم

وفيدينا(أتروسكيةحاكةطبقةوجودعلىتدلمؤثثةمدافن)برينستأمثالمراقع

اضحوتةوالحزاناتالقنواتنيواضحةالاتروسكيونوانجازات.بقليلروما!ثمالالى

جنوبمنالتيتلكتشابهالتيألبانجباليفوحوعلىالتيبرواديفيبالمغر

برنيستهفيالثينةوالمعادنالبرونزيةالصناعاتتعزىالاتروسكيينفزةوالى.اتروريا

005حوالىالمستوطناتتقلصتوقد.لاتيومنيالمدينةحياةوبدايةالالفباءوتبني

وتحولت.وتوسكولومتيبور،برنيستةأكبرهامستوطنةعشرةاثقحواليالى.م.ق

طبقةوجودلاتيومفيالقبوربعضوأظهرتومعابدوقلأعأسوارذاتمدنالىالقرى

ثرية.

بمنطقةتحياجماعةوكلجماعاتت!مىمستقلةوحداتالىمنقسميناللاتينو؟ن

فييتوضحبالوحدةشعورموان.(اوبيدم)محصنةمدينةوسطها(باغوس)معينة

ال!نويجوبيترعيدتحى؟نتالتيالدينيةالجامعةاميةأكثرهاللآلهةالمشتركةعبادض

!ايةفيوأربعينسبعأو؟نتبهاشتركتلاتينيةدويلةلمولانعرفألبانجبلعلى

الغربي(ألبانبحيرةساحلعلى)لون!ألبامدينةأنويقال.أ،.قالسادسالانر!

الععلايامنمحددأمقدارأتقدم؟نتدويلةوكل.الدينيالاتحا!لهذازعيهةأول؟نت

المشتركللدفاععسكريةجامعةللأتينو؟ن.الأضاحيمنمعينةحصة،تتام

الآلهةالاتحادنصيرةو؟نت.الزعامةوقتلقوتهابالنسبةدولعدةزعامتهاعلىق!اقبت

ية؟11فياريكياالىلافينيوممنالز!مةوتعاقبت.الاتحادأعضاهكليقدسهاالتيديانا

.)12(الاتروسيكيينقاومتالتي.م.قالسادسالقرن

،وكويرينال،واسكويلأين،وافينتاين،؟بيتولاين)الصبعروماتلألتقع

منميلأ15بعدعلىالتيبرلنهرالسفلىالنهاياتعلى(وفيهينال،وكيليان،وبالاتاين

لاختيارهاالمباضرالبب؟ندفاعيموقعذاتوهيولاتيوماترورياحدردعندالبحر

وقد.الخفيردةمونت،الفاتي!ن،ماريومونتمثلالكثيرةبالجبالمحاطةفهي

الرونرفال!صرالىيعودوفخارالافينتاينتلعلىالحديثالحجريللعمرآثارشثفت
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يدعلىقتلأونوميكوسخهرنيتأشماتقدلافينيومفيولدهمععاشالذياينياس

قربافروديتمزاربينعلأقةهناكتكونوقد.الباهالىوعرجالاتروسي!زنتيوس

البدءنقطةلافينومتكونوبذلكبوصولهبدأربماالذيفيهااينياسواستيطانينوملاة

ى!و!اك.(لو!البا)المباثرينأخلافهوموطناينياسنزلحيثروماموقعب-!

حوريةمنهرصىالالهابنايفاندرأنكيففنقرأ.أخرىيونانيةاساطيرفيلروما

علىبلأنتيوممدينةوأسىسنةبستينطروادةحربقبلبلاسيغيةجماعةقاد؟ديةإ

منهمكثيرةآلهةوعبادةوالموسيقىالكتابةالاهاليعلموانهالبالاتاينتلعلىالتيبركر

بنيتحيثاعاشنارأينفث؟نالذيالعملاق؟كوستذكرانأخرىواسطورة.يان

منه؟كوسهـقغيريونقطيعمعروماموقعالطهرقلوصلوعندما.رومابعدفيما

هرقلولكنافنتاينبتلكهفأخفاها.فيبالنوممستغرقأهرقل؟نعندمابعضها

الرابعالقرنمنذعرفتالتيالأسطورةوهناك.الأغنامأصواتمنالقطيعالىصوصل

الذيهولون!الباملكابنهمنرومانميرمارسالالهبنرومولوسبأن.م.ق

القرنفياليونانيرهوموسذلكبعدرومولوسمعواشترك.البالاتاينعلىروماشيد

لمجل.م.قالثالثالقرنفيالأخيبرايمواختفى.م.قالرابع

اسم.--.ا-المثتق)ئرومولوستوأمكاخريخوساعممحله

شرعيةغيربصورةولدتهقدرومولوساماناللاتينيةالاسطورةوتذكر.(روما

ذلكبعدورباهذئبةأرضعتهحيثالشاطيءالىقذفتهالأمواجولكنالتيبرفيمتهور

يائسأريموسوحاول.البالاتاينعلىالمستوطنةاسىكبرهونيفوستولوسالراعي

!نواالذينالسابيينمناغتصبهنبزوجاتالمستوطنينزودولكنهالافينتايناستيطيان

عرافالىاحتكاوريموسرومولوسانالأسطورةوتذكر.الكويرينالعلىيقطنون

قمةثابهوزومولوسريموسقصةوان.التوالىعلىوالافنتاي!!البالاتاينالمافاختار

الالهمنسالمونيوسابنةتيروالىالتوامينالولديناليونانيةربيلياسنيليوس

فارضعتجهماقذفالذيانيبيموسخهرفيالولادةبعدأمهمارمته!احيث.بوسايدون

وان.فرسوالثافي(حيةوذنبشاةوجملبوةبرأسخرافيحيوان)خيرأالأط

للقصةيونانيةأمولأيضونالبعضجعلتواللاتينيةاليونانيةالاسطورتننتشابه

لمتوأمينالمؤسسينتجعلالتيالقصةوان.وريرسنرومولرسذئبةبارضاعاللاتينية

فيعنمرينالىيرمزانالاممانيكونوقد.م.قالرابعالقرنقبلمؤجودةتكن

ريموساغتمابقصةجانبالى(وحرقمالموقىدفنممار!)الأواللرومال!ن

طفلينترضعلذئبة.م.ق692سنةمنتمثالوجودوأن.)14(السبينياتلدنساء

.وقتذاكرومانيالأسطورةشعبيةيثبتالفورمعلىقوامين
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سكنته.هويةلاترف.م.ق0015حواليروماموقععندمتوطنوجودعلىدل

فماالفورمشيدحيا)الأهوارعلىالمطلةالتلألاستوطنتالحديديالعصربدايةلنما

تلقطنتجماعةهؤلاءومن.البرونزيالعصرجماعةمععلاقةلاجماعات(بعد

وتقعبالطينالملطخالمظفورالوتلمنوجصي!امستطيلةأكواخأسكنتالبالاتاين

وهناك.موتا!رمادكلوت!كو6خشكلعلىأزياربهادفنتالفورمشرقشمالمقبر!م

وجودعلىتدلواسكويلإينفيهينال،كويرينالتلالعلىصدأأحدث.مقابر

فارسواالكويرينالقاطنوأماالدفنالأخيرالتلسكنةومارس.عليهامستوطنات

حضاريأمتباينتينجماعتينسكقعلىيدلمماالمعقوفبالوضعالدفنثمأولأالحرق

من!الدفنممارسويكونوقد.عدةأعراقمنبالأصلالرومانبأنالرأيو!ويد

065حواليالبالاتاينمقبرةوتركت.اللاتينيةالأكثريةبينتنلغلواالذينالساييين

يدلممانفسهالبالاتاينسكنةطرازعلىالفورممنطقةمنأنحالبإاف؟اوشيد.م.ق

معوحدة.م.قالثامنالقرنفيالقادمونالسابيونوشكل.الأخيرينتوسععلى

ادخللم!ننسبةحمى)السيبيهونتيومعيدفيموجودأذكرهاظلربماالبالاتاينسكنة

ظلتالتيالاسوارونقرية؟نتالسبعةالتلالمنتلكلوان.(روماضنبعدئذ

.وأوبيوسسولوراتليعندالقرىأسوارتكونقدالتاريخيةالعصورحققائمة

التيالأخرىوالمتقراتالبالاتايونليحيطسورتثييدهيالتاليةالخطوة؟نت

القرنمدينةتثبهلربماالتمثيةوهذه.الأربعةالمناطقمدينةبمجموصاتعرفصارت

سيرفيوسسورعنونقرأتلأطقأربعةا!حالجهوريبالع!رقبهتالتي.حص.قالسابع

كوادراتارومابا!مالمعروفأجالاتايناعلىالمزاروان.التلألآحاطالذقيتولليوس

نفسهالأولىرومابهحميتالذي3الاوهورومالتأسيسترجيمكثيرةادواتحوى

روماحدودكنالمقابرنيالدثنتوقفوان.استعملهنعرفه؟تبأولفاروو؟ن

تمتقدالوحدةأنعلىيدل.م.ق006سنةحوالي(يوميريوم)طقوسيأالمكرسة

للألةالتقليديالتاريخمعويتفقلاتيومفيالاتروسيالتأثيرفترةوهيآنذاك

نفذهقدمناطقالأربعذاتروماتنظيمبأنيدلقدممارومافيالاتروسكين

أصلذويبدو؟هوالذيرومااسمفيسندأتجدالنظرةوهذه.الاتروسكيون

.)13(أتروكل

الربةابناينياسعلأقةاسطورة.م.قالسادسالقونمنذاليونانيونابتدع

يذبمرونث!.الأبطالباسلأفهمالأخيرةلربطبروماحفيدهأو.وولدهافروديت

وان.طروادةحربمنعود!مابعدلون!ألبأاسساينياسبناص!نيوسانكيف
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واليونافي(يموسوربرومرلوسالخاص)الهليالتقليدانامتزجالثالثا!نني

البامؤسوولدهلافينيوممؤسأينياسالم!ثتركةالروايةوجعلت(واخلافهاينياس)

ألباأميةتريناوهذه.رومااجيال!بعدرومولوسحفيدآأسسوقتفيلون!

والثافيالثالثالقرنينخلالالرومانالكتاببينكبيراختلافوهناك.لصن!

التاريخالجيعتقبل.م.قالأولطالقرننيولكنروماتأسيىتاريخحول.يمقول

:(.م.ق7530805):ايطاليالىالملمالحمهـ+

وا)خفوهقدملوكستةأنالتقاليدوتذكراسطوريأرمولوسشخصلافيال

الانرافعوائلابتداعمنأنهمالبعضويعتقد(تاتيوستيتوسبااشافةسبعة

القرنفيدونقدالملوكاثباتأنويظهر.العامةعندتمييزلاعطاء(البطارقة)

الملوكوان.معينةعوائللتعظيمكتارةأومبتدعةليستفيهوالاسياه.م.قالخاس!

تأسشحقفعلأروماحكوأيظهرأنه!ا!خيرتاركوينيوسالىنومامنالستة

معال!بيتولفيموجودتمثالهأنمنبالرنمتاتيوستيتوسالفالبيةويرفض.الجهورية

الىدورلاعطاهمتأخرةمرحلةفيظهراقدواحمهمركزهلانالآخرينالملوكتماثيل

لومبيلوسنومايكونوقد.الجهوريةزمنالسيا!المعزكتدخلكماالقبائلاحدى

تعجدينيةخاصةعدةفعالياتاليهونسبتالأولىلرومامل!(لرومولوسكخليفة)

تنظيملهونسب.البثريةالأضاحيضدجوبيترالالهمعكحاورتهالأساطيربها

القالبنايةوتصيمالكهنةوطبقات(أشهرالعثرةالىشهرانبهأضيف)الدييالتقويم

بواحمهليالموفحسابينىاملمننوماأنوتجبل.(الريفيا)علهالملكبهايمارس

شخصيةولاتزال.السالي!بالاستيطانالمرتبطينالكويرتلمعوعلاقتهمبليوس

ثم.الباوتخريبالبانغزوهوستيليوستوللوسالثافيالملكالىوعزي.مضببةنوما

الثلاثةالملوكأما.المدنغتلفمعحروبهعنذكرالذيماركيوسانكوسالملك

،بريسكوستاركوينيوس)وملروماالاتروسيالاحتلالفترةمنفمالأخيرين

شطرةتحتروماوقعتحيث(سوبيربوسوتاركوينيوس،تولليوسوسفيوس

معبعضهاامتزجتقدوالأخيرالأول!اركوينيوسالملكننأخباروان.الاتروسكينن

ماستارنا)صفيوسوعد.الدستوريةوالاصلاحاتالحربفيفعالياتلهونسبتبعض

دياناومعبدروماسوربناءمعرربطتاركوينيوسلابنةزوجأ(الاتروسكيةباللغة

ونسبجيثهبقوةالمرشوصلطاغيةسوبيربوستاركوينيوسو؟ن.الافنتاينعلى
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صدقدكومايطاغيةديموسأرستوآنونعرف.وغابيرومال!تمعاهدةعقداليه

قوةوأسكرت.م.قالسابعإلقرنكايةفي؟مبانياعلىالاتروسكييزهجوم

والجنوباتروريابينالمواملأتسقوسةملكهيروحطمحتىب:لضفالاتروسكين

التيبر.جنوبكلمنطرد!تمحتىالاتروسكيينملاحقةواسيهرت.م.ق،7،ضة

المؤسساتفانالأوائلروماملوكعلىيخيملايزالالاسطوريالعنمر!ناذا

أصلعنشيئأولانعرف،فيهالاشكوالاقتصاديةالدينية،الاجتهاعية،السياسهة

ن؟وربماالجهوربيد؟نتالسلطةأنعلىيدلوراثيةكوثاعدموانرومالماالملكية

نوما()الأولالملكالىنسبوقد.الجهورعليهيوافقثمنبيلةعائلةمنيختار

الملكيدعولم.الدينيةالمؤسساتوللثافيالعسكريوالتنظيمالحدلمتالجهازتاسش

علىيخرجمنويعاقبلمالاحدودسلطتةوان.بالآلمةشخصيأاتصالأأوعرقيأارتباطأ

يحملونمرافقينمعالعاجيةالعربةويركبونالارجوانيةالحلليرتدونو؟نوا.أوامره

علىالاشرافويخولالدولةراسوهو.الملكيةسلطةرمزيوالفؤوسالصولجانات

طبقةمنيختار!رجالالىوكويرينوسومارس،جوبيترطقوسأمثالالدينيةالمراسيم

منعامأثلأثينلمدةاختيارهنيتمعذارىمنستةالخالدةفيستانارويرعىالبطارقة

منلجنةالىالدولةطقوسقانونتفسيروصد.عزلةفيخلالمايعشنالنبيلةالعوائل

طبقةمنالملكيرشحهمعرافينثلاثةمنلجنةالىالفؤولوتفسيركبارموظفينخمسة

خلادينيواجببأيلايقومالملكفانالأضاحيطقوسببعضالقياموعدا.البطارقة

عددشهرأعثراثنيمنتتألفسنةوالايطاليينللرومان؟نفقد.السنةتقويمتحديد

بكليومأ23قوامهكبيسشهـربادخالالنقصتلأفيويتمالتوالىعلىو.923أيامها

السنين.منعدد

فكأوكثيرآمآ!نيفضكالضرألبرجيةالرسوسمدفيلفرعنألجيوثىهةايجقزا!والسلمهوالحر

وان.العدالةونشرالأمنعنالمسؤولهووانلك.العؤاوئلبينالمناوزعاتفيللفصل

المتعمد.والقتلالجاعةخيانةعلىتنصب،النفيأوبالموتالحمفيالجزائيةسلطته

هنوال!الأعلىوالقاضماالحربفيالعامالقائدوهو.ح!مالىالقضايافيويسدالبت

)16(.العاموالرأيبالمرتعددةقوتهولكنالرئيسي

العوائلرجالمنبالمسننخاصبالأعلوهوا-لمثيرخحىالكباتك

اختمارلحينالسلطةالهلسهذاشسلمالملك-و.ر- .-مو!عىكل!سمشاملسهرالنبيله

كوميتيا)الشعبمجلسجانبهالىو؟ن.تنظيههتفاصيلولانعرفجديدعاهل
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و!ن،الررمانالجتهعلماينقم!نالذيالثلاثنالوحداتجمل!وهو(كورياتا

!راولالاستئناس!ريدعندمالعقدهالملكويدعوالجديدالملكتعينعلىللوافقةيعقد

قراراتوتستلزمالمواطنةومنحالموقوصايا،التب!امثالالثيتخصأمورحول

وهي(كوركا)حماتثلاثنالىكنت!مالررمافيابتهعو!ن.موافتتهاطرباعلأن

وكل.خاصديقطقسمنهاولكلوراثيةفيهاالمضوية!نتربمااقلحيةتقسيات

وتيس،رامنيى)!نتقبائلوالثلاث،قبيلةتكون!نتوحداتعشر

الذيالرومافيبالجيشخيالةلفرقامماهالمتاخؤالعصورلمارتوالق(ولوكريس

الملودزمنلورماتوسععنالأخباروتذكر..قبلىاساسولالبلا!ةدجندانهلايد

المهم،الدكقالمركزالبالونكااطاقئماوستياكنا.!دفمال!هدحهثالمنطثةكاأمثال

اللاحقبنرومامورخيأف!ربناتمنهذ.أنكعتتدونالهدثنالباحثينولكن

()17.مبكر!مرمنذررماعطمةعلىللتدليل

ا!نداطعثى!نفقد،ومتضارثةفامضةالملودعصردكا!عشاطامةالتقالهدان

اثا6هنالفقبيلةكلمن2355قوامهاونا!ممالا!ئرالىمنتجندقؤلجيو(ا

الأسلحةو!نت.بدر!مأننهموا!زوانالنلاحنلأثركا.ويمكن.اطهالةمنومائة

والسفالثقيلوالرمح،فالحرثةالهبوميةأما.والدهمموالمدر!ة،6اطوذاللفات

محثآثمادوعلدهاالقبائلحسبالفرقوتقمالقبائلروساهلمالج!قوقات،القصير

)18(0(قبطةلكلومتقدمةمستبلهكفرقة)الثلاثةالقعاللا!ط.منهامتقمل

كنالشاسعافقوان،الملودعصرلماموجود6الاجماصةالتقسماتتكونقد

ال!ماقابتعانتموتد.قبورهامحتوياتتبامحتلماواضحوالنقراهالأثرياهحالة

الى:أنذاك

طتسدالم!ثثركنالقدماهالس!نأخلأفلموربما:(البطارقة)الاثرات-1

صوكةبموا!صرتالجندوكدمونالواسعةالأرافييمتلكونو!نوا.الس!بتعونتيوم

التزا!اته.وتفسيرالدينعلىوالاثراتالجيثىوقيادة،السنات

احرارمواطنونولم.روماتلالعلىالجددالمستوطناتص!نوم:العامة-2

حقولمحرفوأصحايطصغارأنلاحننالنالبلماو!نوا.الوحداتبلسل!وكثلون

والذكمادينيأإلزواجعقدداطقلهمولي!.أنفسمعنالتمفعووالتهلك،التباؤ

!وابطجهلموان.الأخيرينمنبالزواجالحقلممرليىالأشرافعلىحكرأطل

بالدولةالوظيفيالسلكودخولالسناتعضويةعنهمحجبوأمولماالدكنيةالمرا

يوقمالمرعيةبالقوانينجهلهمما؟نوكثيرأ.دينيةأوعامة،سياسية3؟نتصوا
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.للأدئراقكاضحا

القالمناطقس!ناوالأجانبأخلأتالنالبلىولم:(التاهـن)الموالى-2

فيمنهمقسموعل.البطارقةمناسيادميتبعونبلاحرارأككونواولم.كالنزوالهقت

لهايةالجيشفيوخدمواالاثراتأرافيلطالغالبيةاشتنلت!احرفهونالمدن

.الأخرت

)91(.أس،ماقاالترسحقبلالعددمحد،دي!نوا:العب!د-،

يمتهنمربعأميلأستينعنمساحتهالاتزيدصفيرةالأصكلىرومامنطفا!نت

هذاأهيةءك!يدلالتقويفيالعنبعيدوجودوان.والرعيالزراعةم!!اأفليهة

الحنطةالأساسيةالغلةو؟نتايطالياأواسطدزراعتهيةمدومنكالرنمالهصول

مارسوامنوهناك.الخبزصنعألىمنهحساءلعمل!لحنوعأهنهاانتبواالق

والخشب،باللبنغالبهافيمشيدةمدينةو؟نتالتجارةامئهنواأوالمحتانةالصنامحات

وسقفباللبن(ألملوكآخرالىالتقاليدتنسبه)ال!بيتولعلىجو!ترمعبديقحمث

لهلاحقبناءفيواستعملى.واحدمربعايكرمسافةالىتمتدصغر!ةوأسساطضيمن

صناعةتقدمت؟.الفورمفيالآسنةلالياهالرئشيا!رىلتفطيةوالأقواسالشالر

لصناعنقاباتلتسعتأسيسهنوماالملكالىالأخباروتنسيالبررنزوصبالشار

والحدادينوالدباغينوالصراجين،والقصارين،والنبارين،الذدولوصافةاالناي

واستعملوا.جدأقليلةالملوكعصرأ؟التجارةعنمعلوماتناوان..الخوالفغار!

أيضأمعناهااللأتينيةباللفة(بيكونيا)قطبعالكلةحيثللثرركلقاسالماث!ة

كثرةوان.الوزنمعروفةنحاسيةقطعواستعمالالمقايفةمعاملاث!أساسو!نثاثرن

وربما.التجارةتقدمعلىيدلالفترةهذهمنروماموتعفيوالاتييالكورنقالشار

التيبرممبممالحمنعليهحصلواالذيبالملحاجنبيةسلعمناستوردواماكادلوا

تلعلىالجديدالمستؤطنبدايةمعربطهيمكنالتبارةتقدمران.رالعهدواطشي

واولئكالأجانبالتجاريتقابلحيثالتلذلكعلىداكانامزارلىسوقالافنتا!ر*ه

رومافيوالصناعةالتجارةتقدمفيالاتررسكينأساموان)02(.المدنطتلفمن

زراعيأ،الأوليالرومافيالهتىفيالدين!ن"أساسكبيدة.م.قالسادسالقرنخلال

لاريس3الاعليهاأطلقواال!معيشتهمومواردارلمحماة!تكلس!نوعمد

وجوبيز(النارالهة)وفيستا(الهصولحماة)وبيناتيس(والأرضالبهتحامهات)

ارواح)صالحةقوىوهناك.(الأشجارمنبت)ومارس،(والمطرالثمسمسير)

حقالإولىأطفلأصرخةمن3!حيامراحلمنمرحلةكلنيالناست!اعد(نومينا
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الأهـوايملذ.البسمطالدعاهعلىينمبتعبدهو؟ن.تؤذ*شريرةواخرى.الموت

مذبع.علىاطبزمنقطعةاوحيوانيةأفحيتهوتقدملماالخروأحيانأالحليبوصب

ت!ميتايمكنالررمافيالدينفيالمرحلةهذهفأساس.السحريةالقالمعرفوا!

للطقوسمماثل(الرحميةالأعيادتقويممنيظهر!)الدولةدينوان.بالحيوية

الحقولحماةمنوغيرهاوالبيناتشواللاريس،ئهستارحميأروماعبدتفقد.الخاصة

يجلبمارسفصار،للجماعةكحماةالرحميالطتسالىالآلهةبعضوتحولوالتطعان

لروما.الخيريجلبوجوبيترالمدينةجمميوجانوسالنصر

!فاتالآلهةأعطتفقدالاتروسيبالدينالملوكفترة!ايةفيالرومافيالدينتأثر

علىال!ليتولفيومنرفاوجرنو،جوبيترمعابدوخططت.انثيللهاوصنعتالثر

ر!ثايةرفما.والعيافةالعرافةممارسةالاتروسكيينمنأخذوا!.اتروسكيةخطط

دخلتفقد.التاريخعبريتبدللمالذيالرحميقالبهالرومافيالديناخذالملوك

الررمافيالدينيصبحولم.الأمورمنالكثيرتجنبوتمالمتنوعةالشخصيةالعبادات

بمرسوميتموالزواججدأنادرةالبثريةماحيالىو؟نتوالأدبوالموصيقىللفننصيرأ

)21(.الدينيةالخ!بطقوسوفرجتهالرجلويثترك(كونفارياتيو)دي!
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مثىالهؤ

!،00398

01،س!مهـ7ءم.100-6أ7.

2.ء+ةح1055أء.5

3.+7،"4+ه!اهس!"73س!؟!لام5!ح+ء5(لأ9ول75مم!مأ9ء)70100.06،.

4.،5!كا،4+5+أ+أ،+!26-23.00.9

5..9.لا،!!.أ"!مااأآه؟4/5175+أك!+!ول07ا.11ء".7.لأ(1")00.649-3،3كا.

6.ا"!أ+11لاء5هـ73،!لام5،م!"5+(ه،+"+104")800.069-3،119هـاهحء"055

ء06.1-931

7.7آ979،آ.23-7.100

8.ا!ولأ،+ة11أ+ه؟515أ+!ء15،+ا*.46.1

09،ح.+.710.

015كا،5!4+،5أ++أا+هـ34-32.00.8

011+هـ7!مءم.24-23.00

.5،12!كا،+54+.+،+ءهـأ.93-7300.
.13أه؟،300.4هـ39.

.1114لا9"،ط"،كهولس!1ا(،ح+هأم94!+!ءأ!+؟11أ5؟5ء)+(س!،+هأم!9194،)54

0751الا31-348هـ6.

.15ا1لا9؟"،3ةطأأه،604-07.300.4

.16،ح،+.95-6.500

17.،5!كا!4+5أ++أ9+!ء.504400.

.18حةء+.950.

091،هـ7!م"م.92-28.00

.02حةء5500.27ء.2

12.أأه،55-2500.4.
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مماررمادالافنتاينتلعلىدابا!امزاردرجمتهعمدنثمانيةفمالذىالهلفلىاههة

جاعاتعنررمااللاتينيةالمدنفصلتوقد.الحلففىواهطمركزألررمااعطى

علىالسابعينروماوأكرت.الحلفالهيرنيكييهدخلتوقتدوالفولسيالاكوي

وقفوبذلككلوسوساتتوسزعيههمالىمنحوهاوالتيواينوالتيبرنهريب!ينالسكن

046حوالىرومالقلعةهيردوينوسايبيوسقائد!احتلالعدافيهاالسابينيالخطر

.م.ق

ورمااسطدمتااللتينوالفوليالاكويحماعقخطرلم.فورأمحلههقفيوالذي

وحولت.الفولسيمنطقةياتجا.الثردالجنوبصوليالتوسعاللاتنماولةنتحة

كداكةد!.اللاتنسلمنمنطقةراحتلوامهمجمريمركزالىانتموممهنا.الاكوك!

احميالأخيارخلدتوقد.روماضواحيالفولسيهاجم.م.قاطامسالؤن

03،سنةللاكويهزكتهالوسنسيناتوسللفولسيرومادحردكوررولانوس

واصطدمت.الساحلحقلاي!ومدالتوسعمناللاتينتمكنخطرهاويزوال.م.ق

راقعةو!نتكروباوالواصةدنراصأتجاركأالزكةالاتررسكهةثيجمدكنة!دهاروما

أهالاوتجار8قبورهاثراهالهلرماتوأطهرت.روماشمالمهلآ12!دولالتهبرعبر

ررماونالحر*واندلعت.الررمافيالتأثيرمعبدمشاياوأوضحتالواسمةاطارجهة

!ثماللىوالتبارتالسياصةمصالحهماتصادمك!ببربما.م.ق6.،شةوثي

القر!بةفدينايلمدينةررمااحتلالالتصديقالصبةالأخباروتذكر.لاتيوم

وهنا،3بأيدسقطتحق(.م.ق692-504)صنواتعثرلمدةفيوحصارها

تستجبولمالحيادكريمدينةوالتزمت،للبندمرتباتدفعسهاتالررمانأدخل

وثالرركما؟بينياأعانتهاولكنصبمساعدكاثيلنداهكرالاكماالاكدكلالا!دمدن

!نتحيثثيكتحصيناتأخيرأتصدوا،عدةمدأمنكثرومتطو!نوتاركوكق

دخلتهاحيثجوانبثلأثةمنلهالماهملى.بخندقماطةوعرصخريمرتفععلىواقعة

فزادتأراضيهاوصادرشببهانجحو،س!كاواستعبد!مليوس!يادأالررمانهةالجو!ق

الضعف.الا!رمامساحة

متتابعةبموجاتقبائلليايطالياش!ال.م.ق."4سنةحوالىالناليونفزا

القالمنطقة)وأنكوناالبو!رمصببننالمنطقةعلىوسيطوراالاتروسكيينوضربوا

ثمانيةغالةقبائلو!نت.(السيسألبانيةغالةأو"الأليماقبل!القريبةكالةسيت

المعدنيةواتالابعض،وصنعالأوليةاعةوالزالرعييمارسونبعضمعبعضهاعداهعلى

والدر!ما!ادتينالحافتينذاتالطويلةالسيوتاستعملواحيثبالحربمولعينو؟نوا

وقد.المدنحصارعلىقادرينغيرولمالنهبغايتمبلمدربنيكونواولم.الصفيرة

باحمهم.(الحاليةبولونا)بونونيامدينةصيتحيثالبولنهروراهالبويصكن
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اللالثالفصل

("م"90021".)الأللىالومالهةاه!رلأ

لاطال!:السهاصيوالتنظمروماثوسع.أ

منسرصنالالسالالورسيالأموهبمسومامنالاتررسكهينخروجومد

لررماآحتلالهيدمولمةرومااضفالذكماالأمروخربهاتحصيناكاوهدمعليها!كلوس!وم

ارنوسولدمكوده!نالذيج!شهاللأتين!والمدنرومامنقواتدحرحيثطويلأ

هاطةاوضواحماالمدالنةمحلىالسلطةمقت!ةل!باومارت.الباتبحرةقرب

ولدكاال!طارقةطلممنالعاثالطبقاحمايةمعهالاتورسكيينحمورفعبالأعداه

عصر"درماحمصونقرا.للنطروحد!اتمرضروماطبقات"بنن)جآعيةمنافسة

حالةكاستئنا.اثهو!،السدخلالاستروالذيسويةجمكانحاكين!قنصلذ!لممنالملوك

كأفؤحكأجمممسكريالقنصلهةالقوىحصرحالةأوالقوانننسنلفرضالع!ثؤحم

وناختلا!وهناك.م،ق.ه"!نةحوالىدكتاتورأل!تمينن!ن(.وربمادكتاتور)

!عتقدففررز.مباشتالملوك!رزوال!دروماح!مطبحةحولالمحدثننالباحثنن

لذولاقذالذك!الملكال!هنأولأحمحهثتدريجيأ!نررمالمالملكيةزواللأن

الحريي.فىوالقاتالمدينةحمايةمنهمالفرضسنةكلينتخبونح!مومعهملك

ثركتورالبداتدسقد(ماجيستريتزالحالميانليفييذكرالذيولهالوقت

اللقيقملالهناوصلتكتابةواقدم،ح!مأحمواباضزوناركىيقول(قافيأ)

محنولمرا.م.ق892سنةمناارياتوسلكورنرليوسالتذ؟دك!الثاهدليهوحم

لمالهر6الموسساتانشا.مععلاقةلمالملودحمأعقبتالقالنترةمنثلأثةامماه

و!ؤرخ.بولفطوسوهوراتهوس(ثويهكولاالملقب)وفاليركاس،بررتوسجونيوس

وكذد*وشرراتيوسيررتوسقنصلهةسنةوقرطاجةرومابن6معاهدأد!بوليبيوس

رس.الماررنوكريليهز*كلمذولباتروركامدينةكللماحموجودالىأخردن

ا!.الزوريابقائدالى!تحاديالمسؤرلحميوتتفيدكتاتورأكرك!مدينةفيالزيلأك

رئاصةتحتربمابدكتاتورونومنيتوملانوفيوم،اريكيامدنليالرئي!الحالمحمي

)1(.بقادةوبرينستهولافيناتس،لورنتسمدنبحكتوقتد،اللاتيندكتاتور

بيناتفاقعقدواخيرارينطوسبحيروقربمعركةليباللاتينالرفىهـ،ناصطدم

بعد!دمدينةكلتجهزهللدفاعموحدجي!بعدهاثكل.م.ق394سنةالاثنين

الاكثرالمدينةروماومارت.معونتهتطلبالقالدولةوترأسهالهاربينمنمتساوي
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من8شدكدمقاومةكلاقواولمالواديشرقكنوليكاتجا.السهنىنمونوعلم

!اثها!يبناينكبالفالةمنصاعةعبرت.م.ق"92سنةول.الاق!سكهن

الشونبلىارسلالق!ومااستنبدتالقالاتررصكمةكلوصموحاصرترر!نوس

.م.ق938سنةررما!ووتقدموااقدكأعدؤالذ!الغالونلانناروفدأضا

مدتوحألررماأمامهمالطر!قحمعلمماالتهبرفر!ممنأللياقرييرومانهأج!ثأو"لسروا

وكدتحعثالآثارتخركبا!أثاروأوضحت.وهدموها!سهولةواحتلوهاايهافصاررا

خلالهاتمللمأثمرلسبعةال!ليتولوحوصر.البالاتا-شوتلالفورمل!الحرقطبقات

ن!الذ!الاستسلامالىالحاميةاضطرتحقاللاتينيةالمدنأوثيمنماعطتأ!ة

مقاللوتسلواالثمالليلمستوطنا!الثينيقجمصارالهتلونحمعحثسلةكرر،

ال!مانحسنوقد.دكنار(ألف135)الذد!منكاوندألفررمامحنانسحا!

العسكرت3وحداونظموااستح!ما!اتمصرواعاد!روباتعميرم!دجندمتسليح

ندضطددنالعامةالىالحالممنصب.م.ق367لسنةالدستود!املاحمومنح

9،3سنةليثم.م.ق036سنةلاتيومالفاليونكزاوقد.الاكفاهكالقاثةالجعق

عقدثم.الايطاقيالشمو*علىالزعامةأعطاممماالرومانصمحيث.م.ق

ماولةالرومانوأحبط.م.ق331سنةرومامعسلاممعاهدةالفاليينالسينونررن

ثي.السابقةحليفتهممنطقةلتحريرالاتررسكيينوالتركوفيالفالر!من

سنقدد.المد!نةواحتلبرلاعندالاكوي؟ميلوسدحر.م،ق928شةد

ودحررلم.والفولسياللأتننحالفواالذينآلهرنييالررمانهاكم،م،ق38وه386

جمارمنالررمانوطل.فرنتينوممدينةواحتلواأ!أدحورلم.م.ق362سنةود

مدينةسقطت.م.ق358شةولما.م.ق938سنةمنذويدحورفيالفولسي

شوكةظلواولكنهمالورمانوحالفوامقاومتموانتهتلهأيد-الفولسممدنأمانتيوم

لاتيومؤلسلطتهاقدررماوواجهت.ضدمثائركل!عينونالررمانتقمىئضبع

وساعدتبينهماحلفأربرينستهتيبورمدنوكونتمعهاالقديمالحلفانفممحيث

وغاليننوالاكويالفولسيأيد!اال!روماضدالجديدةالعصيانحركةفلترايمدينت

فلحةالجنوبيةاللاتينيةالمدنمنوقمتوسكولومأمثالأخرىمدنظلتحينفي

لجيوشها.العونوقدمت.الخونورباوكورا،ولانوفيوم،واريكيا،أرديامثللررما

الغالينناستخدمتاليالثائرةاللاتينيةالمدنجيوشانكسرت.م.ق7+سنةرد

ولجأكولنبوابةقربالغاليينأهالاالدكتاتوردحر.م.ق036سنةدنما.كرتزقة

اللاتينيةالدولوافقتوباندحإرم.لاعانتمس!!اهبالتيتيبورفيمنمالفارون
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أشدشروطأررمالهافافتالذي.م.ق358شمةرومامعحلاتجديدعلىالثالز

الىمنفذايبر!نستهعنحاجبةبومبتينسهوللهاروماضتالتاليةالسنةط!.6وطأ

كلعلىسيطرثا!سطتقدروبا!نتحق.م.ق354سنةحلتانوما.البحر

.لاتيوم

جنوبعلىالسبيلينهجمات.م.كأاطاسىالقرناواسطمنذررماواجهت

الجنوبوالى.م.ق21،عنةوكوماي.م.ق428سنة!بوااحتلواحيثايطاليا

!م)البروتيوناستوطنالجنوبأقمىد!(السبيلينمنفح)اللو!نهوناستقرمنهم

توخلوقفالسلأحايطاليافياليونانيةوالمدنالايوليونوحمل.(السبهلينمناخر

رصارتذكرنا!لالف!ثلاللاتينيةالمدنلعضعاولاتولماهت.حسا!علىالسبيلين

ويتقاعونالجندمنمتساويأعددأتقدمرومامعالجديداتفاشابموجباللاتينيةالدول

منككنمدينةأيةمنمواطنفكل،المواطنةحقوقوتبادلواالحربكنالميالتساوي

.م.ق228سنةفيولكن.الأملأكويشتريمنهاويترءوجالاخرىالمدينةفيالممل

زعامةالىسيؤديرومامعحلفأأنادركتحيثروماضداللاتينيةالمدنكلثارت

منأيعلىالحصولمن.م.ق358سنةالحلفدولرومامنمتفقد.الأخث

قدالسامنينمعروماىتمدتهالذيالحلفوكونالفولسيمنأخذتالقالممتل!ت

معاهدةأكدت.م.ق348سنةوفي.الاثنينمنالمقبلبالخطراللاتنندولأ!مر

343سنةروماعن؟بواطلبتوقد.لاتيومعلىالأولىسيادةقرطاجةمعروما

ماي!بهىدبهمررمااصطدامالىأدىالذيالأمرالسامنينصدمساعدثا.م،ر

الجبالحربالسامنيوناتقنفقد(.م.ق341-343)الاولىالسامنيةكالحري!

الشكل.بيضويةكبيرةودروعأثقيلةورماحأقميرةسيوفأحاملننصفيرةوجمماعات

السامنيون.ويتألفاللاتينمنوحلفائها؟لوابمساعدةالحربهذهفيررماانت!رتوقد

بحبهممعروفينو؟نواوهربينيوكراكيني،وينتري،كودي!مثلعدةقبائلمن

علىالسيطرةللأولىوالسامنينرومابنن.م.ق341معاهدةتركتوقد.للحرية

فيمساواةاللاتينيونطلبوقد.لاتيومعلىفيهتسيطرمركزوفيو؟مبانيا،ثوا

القاللاتينيةالمدنقصدو!.ذلكرفضتروماولكنالرومانمعالسياصيةالحقوق

الجامعةوانحلتلروماحربهانيوكوماي؟بواومدنالفولسيمقبيلةلمساعدثاهرعت

حلفاءاللاتينيةالمدنبقيةوصارتبهاوادمجتهامدنخىعلىروماوسيطرتاللأتينية

علىواقتصرتبعضمعبعضموالزواجالتجارةحقوقوخسروابالجنوديزودو!الروما

المواطنةعلىمنهاالمدنبعضوحصلباتفاقيةمنهاكلمعروماوارتبطت.فقطروما

وصادرتالذاتيبحكهاوبرينستهتيبورمدنواحتفظتالتصويتحقدونالرومانية
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وتراكيناانتيرمعندبحريةمستوطناتررماوزرعتاللاتينىالحلفاسطولسفنروما

س!نه.وحاميةلاتيومعاصةروماوصارت

علىسهطرواحيثالسامنينح!ابعلىتتوسعروماظلت.م.ق341سنةمنذ

منثلينالسامنيونو؟ن.البحرعنالسامننحاجبةنابولىمعحلفأوعقدوافرجميلا

انت!واانماولكن(الحاليةالبانيا)أبرروسمنوالمولوسيونترينتوممعحربد

بمنفذروماالسامنيونطالب(.م.ق326سنةاسكندر)مليكهمبمقتلالاخيرينعلى

سنةأربعونودامتالطرفينبينالطويلةالحرببدأتالأخيرةرفضتولماالبحرعلى

221سنةفيرومافيجيشاضطروقد.ايطالياووسطش!الجاعاتكلبهاواشتركت

ابوليا.الى؟مبانيامنطريقهد؟نعندماكود+!مضيقفيالاستسلامالى.م.ق

الحربتجديدبعدمووعدتللسامنينمناطقعنعقدالذيالسلامفيروماوتنازلت

316سنةحقظلالسلامويظهرأن.عندآرهائنرومافرسانمن006وتقديم

السنةتلكففي.الجبالحربعلىجيوشهاوتدريبتنظيمروماح!نت.م.ق

كقاعدةلوكريافيمستوطنةوأسستوالفربالثرقمنسامنيوممدينةروماأحاطت

ولكنلوكرياواسترجعوا؟مبانيافيتمردأواثارواتراكيناالسامنيونفحاصر.شرقية

وسيطروابوفيانومعندالسامنينعلىانتمرتاليلروماكلصةظلتاللأتينيةالمدن

ونجح.الرومانيةالحصونمنبسلسلةالادرياتيكعنالسامنيونوحجبابولياعلى

قائدلخيرروماووجدت.روماضدالأخرىاعلالياشعويياثارةفيالامنررن

القاعدةوسعتحيثرومازالقديمالاحصاءنظامواصلح.كلوديوسابيوسسخص

املاحوادخل.والمالبالجشالدولةمصادرزادمماالزواتجيعالىالأرانهماتملكمن

الخيالةسلاحومارصغيرةوحداتالىقمحيثوتسليحهتنظيههثهلالجيشنيجديد

ليلروماو؟ن.م.ق021سنةبحريةقوةوساتحدثتللثاةسندوخيرفعاليةأكثر

الاتفاتياتذات)الاتروسكيةالمدنالسامنيونواقنع.قوةخيراعدائهاوتفرقوحد!ا

تقسيمالىالروماناضطرممااترورياجنوبنيالرومانيةالمناطقبمهاجمة(رومامع

الاتررسكيةالمدناجبارنيروماونجحت.والسامنننالاتروسكينبين.الحربية!لتم

كماالهرسييمالافصلنيالسامنيونونجح.م.ق903صنةمعهاسلامقبولعلى

الجاعاتهذهكلرومااخفعت.م.ق403سنةوفي.رومامعحلفهامنوالبليكني

الحدوديةالمقاطعاتبعضوخسروا؟مبانيافيادعاءا!مالسامنيونوتركثانية

مثلالمحاربةا!فئاتمساعداتلمارومامحالفاتوضنت.ابولياروماواسترجعت

ثارولما.الاومبارييندويلاتوبعضوالبليكني،فرينتافي،ماروكيني،المرحمما
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ال!ابينأراضيمنجزءوالحقالاكويمميرصاروكذامنطقتهمالرومانصادرالهرنييى

وق!متالمصادرةبالأرافيالرومانيةالمستوطناتوزرعتالرومانيةالمواطنةس!ثاومنح

رومافيجي!قتقدم.م.ق692سنةوفي.الرومانالمواطنينبينالأخرىالأرا!

علىالرومانانتصروهنا.سنتينومقرببالغاليينوالتحقالساحلطولعلىشمالأ

الاومبارورنوترك.انغاليينواقفالسامنيةالمقاومةاحهىانتمارأوحلفائهمالامنيز

كيركجماعةلروماحلفاءوصاروا.م.ق092سنةالسامنيونواستسمألنزا!اوالغاليون

حدودلمعلىفينوسيافيشخصألفلضرينرومانيةمشرطنةواسكنتمستقلة

شبهمنوطردومودحرو!الغاليينمنالسينونينجماعةالرومانهاجمثم.الجنوبية

ولكن.(غاليك!سأغر)الناليةالأرضرحموهابممتل!!أراضيموالحقواالجزيرة

عندرومانيةقوةودحرواروماضدالبوواديمنتقدمواالبويونمعالاتروس!نجين

بحيرةعنداللاحقةالسنةفيممزقشرمزقتهمروماولكن.م.ق284سنةاريتيوم

مستوطنةوانثأوابمالغاليينالبويونأرا!ماالروماناطقالسلأممعاهدةوفيثديمون

028سنةونيالجنوبفياللو؟نينالروماناخضعالتاليةالسنةوفي.غالي!سينا

)2(.كحلفاءالايطالطالاقاددخلتقدالاتررسكيةالمدنجمبع!نت.م.ق

والبروتن،اللر!ننلهبماتعرضةايطالياجنوبفياليونانيةالمدن؟نت

الروحتنقصهاللترفعبةبشعوبوقديمةثريةحضارةذاتو؟نتبننوالميسا

علىتعتهدالمدنهذهاكبرترينتومو؟نت.السياسيةوالوحدةالفعالةوالقيادةالعسكرية

ماتساعدوكثيرأ.نجآيطالياايالمدنحاميةتعدقويأسطولذاتوالتجارةالصناعة

المدنهذهفيالبثبريةالقوةالداخليةاليونأن-لصبت-+-بلادفياخوا!

عليهااجمررةالبدائيهالايطاليةالقبائلوهبماتالطناةمذابحمنالأمرينذاقتال!

ررمانتوفي.م،قالرايعالقرنمنالثافيالنصفمنذبالضفتبدأجعلهامما

الأمالبلدفياليونانيةالمدنو؟نت.وحدةوتقودجمدألهاوتبنىالايطاليةالمدنتتقدم

ملكفأرخيداموس.ايطالياجنوبفياليوناليينلنبدةأحيانأتأقي(اليونان)

ومابروسملكايعكندرودحر.اللو؟نننحربهاثناء.م.ق338سنةقتلاصبارطة

ولكن.م.ق334سنةررمامعمعاهدةوعقدوالبرصوتنناللو؟ننالكبيرالاسكندر

اكاثوكليستوا-.وقتلوه.م.ق033سنةالايطاليونفنلبهأخيرأهبروهالترنتيوم

انوبعد.الفربيالجنوبفياليونانيةالمدنبعحنىواحتلبدولتهالبروتينسقوسةملك

تريشوموطلبت.م.ق282سنةثورياللو؟نيونهاجم.م.ق928سنةتوز

فترةمنذحصلواالذينالعامةولكناجابتهافيالشيوخجملسفتباطأرومامنمساعدة

اللو؟نينودحرت،روماتدخلتوفعلأ.التدخلعلىأصرواتشريعيةحقوقعلىقليلة
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خرقأترينتومعدتهمماترينتومخليجفيسفنهابعضوانزلتثوريفيحاميةووضت

منكضبةترينتومو!نت(ثوريواحتلتسبعةمنهافأكرقتررمامعلمعاهدثا

هناعلىرومااحتبتولما.م.ق315سنةلوكركالمالاتينيةلمستوطنةروماتأسيس

ترينتومعلىروماهجومو!ن.بالقذارةورموهالرربافيالوفدالزنتيونأهانالتصرت

.المساعدةبتقديموبروتانينولو!نينسامننمنحلفائهاعلىالفرصةفوت!ريعأ

مصرملكالأولبطليهوسابنةوزوجابروسملكبرخوسمنالعونترينتومفطلبت

فيلة.حوىفخمجيشوعندهالقتالليرمهارةطويلةبخبرةمفامرأقائدأو!ن

بيرخوسانتصارو؟ن.م.ق028سنةهرقليةقرببالرومانبرخوسواصطدم

النةود.للملحطلبهروماورفضتانسحبولكنهلاتيومحقبعدهاتقدمباهضأ

الذ!بالملححينئذبرخوسورحبأيوليافياسكولومقربثانيةرومادحرواالتالية

قثص!دعنفضلأ،اليونانهةالمدنمنحلفائهوقوةقوتهأدركتوالتيروماطلبته

!رخوسو!ن(اعلايساجنوبمنأوسامنية،اتروسكيةهجماتمنتحسبألهاجيويق

قرطاحةلايقاتلهالصقلنندعوةقبولفيورغبتهاليونانيينحلفائهتصرفمنمتألمأ

اعلالهالىاليونانيةالمدناستقلالاحترامرومامنبرخوسطلبو؟ن،حدهاعند

معمفاوضاثاايقاتمنهاطالبةررماالىسفنأرمساعداتالآنقدصتقرطاجةولكن

ويينلينهالسلامجهودوتوقفتالمقلنلدعوةيستجبالأخيرجعلممابرخرس

واكالىالقرطاجنلهرليمقاتلألافعثرةقوامهبجيشبرخوسوتقدم.روما

اسشل!ممالذتالمرتزقةمبانينوال!المامريتينتمرعلىوالقضاءصقليةعلىهجما!

ال!ونا!ة.المدنيمدد،نعلىمسيناوصارواوسيطروا!طيىاغاثوالسابقالصقليالملك

سنتينلخلالونجحمل!الس!ناعلهحيثسقوسةالعاصةبرخوسودخل

القرطاكنولكنليل!ي!ومعندالنربيةالقلعةعدا!فةالجزيرةانحاهمناخراجم

وادى،)3(تونىدقرطاجةلفزو،قيل!(طريقهفيوهوسفنهنصفاكرقوا

استسلاموجدحهثايطالهاالىوعودتهالجزيرةتركهالىبرخوسمنالصقلينتخوف

هرقلهة،وحالفت.روماالىجنودهمنحاميتهامع.م.ق272سنةترينتوم

واللو!نررنوالبروتونالسامنيونيعدو!روماأخرىيونانيةومدنلوكري،وكروتون

علىوحملولوكريكروترناسترجعحيثوقتيةانتماراتعلىوحصل.لهحلفاه

حيثلجيث!همأساة؟نماليفونتومفيالرومانعلىهجومهولكن.ترينتوممنجنود

بوسيدوناعندأخرىجانبالىرومانيةمستوطنةفيهوأسستالموقعروماأخذت

275سنة(باللاتينيةمرحبأمعناها)بينيفينتومالىماليفونتوماصموغيرت(بيستوم)

قائدةصدةفيتاركاجيشهبلادهالىومنهاترينتومالىيرخوسوانسحب.م.ق
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بانتصاراكامهنئأروماالىوفدألفوسفيلأ6بطليهوسبعث.مقء.،27سنةولما.مهلو

لا.عالميةكقوةالفتيةثالههوريةاعترافبمثابةوهو

أرافيمنالكثرلماالأخيرةوضنلروماحلفا+الهونانبةالدولكلوصارت

الىذكرنا!غيروهاالياليونانيةبيستوممدينةروماالىاللاكونيونوصلمسامئيوم

وضتسيلاجبلعلىكابا!نصفواعطوهالررماحلفاهالبريتونبوسيدونيارمار

ولذلك.م.ق268سنةالرومانيةالمواطنةوأعطتموالسابينالبيكنينأراضمالماروما

علىنظمتهاالقروماسيطرةتحت.م.ق265سنةايطالياجزيرةشبهكلصارت

)4(.افادشكل

ال!لميةوشخصيتهاالوسطيموتعهامثلررمالانتصارات/بكدةأسبابوهناك

أعدائهاتفرقجانبالىوالحسكلريةالسياسيةوستراتيجيتهاالعسكزيوتنظيهاالمثاثز

معسقوسةحروبثمللاترو!نالغاليينحرببعض!//مثلعلىبعضهموهبوم

واملاحاكاالسياسيةوالتنظيهاتالهالفاتنينظرهاوبعدروماوحدةثم،السامنين

الى!فةالمناطقتربطشبكةمنهااستهلكتالتيبالطرقواهقامها.المتكررةالدستورية

لهاتضهاال!الأرافيعلىالناجحةسيطركاثم.الطرقهذهبناهمتانةجانب

كالاحتلال.

مواطنوناماولمالأحرارالامبراطوريةس!نيمثكلونالرومانالمواطنون!ن

فيالأولونويعيش.رومافيالتوظفأوبالتصويتلمملاحقمواطنوناو؟ملون

وهناك.مقاطعاتفيوسكققبليأساسعلىمنتظمينوقرىالمهمةوالمدن،روما

الايطاليةالمواقءحامياتفييخدمونالذينالرومانالمواطنونبهايعيثىمتوطنات

الدفاعي.لطابعهمنظرأسكريةإغاالخدمةمنس!!اأعفىس!!اومراقبةلهايتهاالمهمة

حقوقمنالمحرومونالرومان-ثانيأ،وعثرينسب!نةالمستوطناتهذهعددو؟ن

و؟مبانيالاليوم،اتروريافيالمدنس!نمثلالواجبات؟فةويتحملونالمواطنة

بلأالمسؤولياتأعباءيتحملونالذينالس!نبهاقصدوالتيبلدياتالمدنهذهوعيت

اللاتينالحلفاء:ثالثأ.السابقةدساتير!ضنذاتيحمولهملايصوتون،مواطنةحقوق

القديمةاللاتينيةالمدنوتثبهلافتركةوالمصالحالدمبروابطبالررمانمرتبطونوم

اللاتينيةالجامعةفياثمتركةالتسعةاللأتينيةوالمستعمراتالخوبرينستهتيبورمثل

338ضةبعدايطاليافيروماأستهاالتياللاتينيةالمتعمرات:رابعأ،المديمة

لمواطنويمكن.اللأتينوالمواطنينالروهـطنفقراءمنالمستوطنينوأكثر.م.ق

ليصبحرفىماال!وحأء!الةالعكرسضالخدمةفيولدأخمفاذااللأتينيةالمستوطنة
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هلةكأصاروحتاوح!مهابقوانينهاالذاقياطمحقوقلهامتوطنةوكل،مواطنأ

والمتوطناتررمإبضنهاالايطاليةالمدنكلمعالتبارةوحقلس!!ااحماءواجراه

المدننولس!،السزاتجهةالنقا!لموتركزتالأولىبالدرجةعسكريةاللاتينية

ولكنملررمازكاراليانمحدثاذاالقبلىبالمحلىالتصويتفيالحقاللاتينية

منفصلة.وماةخيالةفرقلكلونبلالرومانيةالوحداتفيولايخدمونلايموتون

والايىين،واليونانين،الايطاليينمنويتألفونالايطاليونالحلفاه:خامسأ

ررمامعمرتبطمنهاكلوقبيلةومدينةجماعة015حوالىمنويتالفون.والاتروس!ن

روماواثراف(لروماالعسكريةمساعدثا)معهاعلاقتهاتنظم(فويدوس)باتفاقية

بقيادةوالمشاةالخيالةمنخا!وحداتلممالجيشولما..(الخالخارجيةسياستهاعلى

)5(.الفنائممنحصةولممرومامنرواتبمويتسلونوومانضعارر

روما:ل!والاجقاعيالدستور!التطور-للا

لمالجهـوريالعهدني!منحصرأالحمفصار،رومافيالوكافرالثورةثمارالنبلاءجق

عدديزدو!ارستقراطيةف!نت.مرنزاعبعدالاللعامةالسلطاتبعضعنيتنازلوا

هاثراهولكنالأحرارالس!نعثرعن.م.!اطاسىالقرنبدايةفيالبطارقة

الحمناميةعلىالبطارقةقبضأنفبعد.متهيزأومركزأارجحيةاعطاهاوحريتها

علىالقبضطبقتهملافراديضندولةنظاماقرارالىعدواالاتروس!نالملوكواخرجوا

مقتبسأبلمدوندستورعلىمستندأهذاالجهوريالحميكنولم.حديدمنالاموربيد

منمبالرومانيلغوا.لمراكزمدعأفيهاالبطارقةرأىالتيالرومانيةالأعرافمن

دينيأموظفأوصارالدينيةالناحيةلهوتركواءالزمنيةسلطاتهمنجردوهبلالملك

بنالدينيمنصبهقمموا.م.قاطاد!القرنأوائلوفي.الدينيةالأمورعلىيثرف

علىيشرفأعلىرئيسأوالثانيوالأضاحيالقرابينملكأصمالأولعلىاطلقوااثنين

.(الأع!الحبر)ماكزيموسبونتيفكسوهإالعبادةطقوس

منهمالواحدعلىأطلقواوقد(الزميل)القنصلبيدالسابقالملكسلطاتووضعت

تعينهمسببيعودوربما.البلادلحمقنصلينعينواوقد.(بريتور)القاضماالبدايةفي

قدالتنفيذيةالسلطةمنكبيربنصيبواحدقنصليستأثرأنمنخشيتمالىاثنين

الحيطة.فيزيادةسنويأالقنصليةمنصبجعلهمعنففلأ.الملكيةارجاعمنيمكنه

يمثرفانللآخرالملاحياتفيمسابىمنهموكلبالسنةقنصلينالمئويالمحلسفينتخب

منبهقامعامدتهانتهاءبعدالثعبأماممسؤولقنطوكل.ويديرا!االدولةعلى

فيوزيادة.زميلهأعالعلىنقضحققنصلكلومنح،حكهمدةخلالأممال
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!و
امرادعلىالقنعطمينانتخابحقالأمرأولقصر!ك!طبقتمممالحعلىالاشرافحرص

منمبانرأواولما.الحربنيالقادةهاوالقنملان.ركبا!ينفذواحقفقططبقتم

منومنحهالدكتاتوردعوهمنصبأقامواالخطيرةالأزماتبمواجهةكفيلغيرالقنصلين

بمدةللطتهممار!تهوحددواوخارجهاروماداخلمطلقةواسعةسلطاتلهيختارونه

طبقةحمن(النات)الشيوخجملىوهناك.للتهديدقابلةغيراشهرستةعنلاتزيد

مدىالقنملانيرضحه!االبطارقةطبقةمنعضو003منيتألفو!نالبطارقة

لتنفيذضبروريةوموافضتهمللح!استشاريجملسفانهالملوكعهدفي؟نو؟.الحياة

مؤقتأخلفأويعينالقنملينبينتبرزالتيالمشاكليحلالذيوهو.والقوانينالأح!م

وان.للبلأدوالعسكريةالسياسيةالمسؤوليةوبيدهمرضهأووفاتهحالةفيللقنصل

حقولهرغبتنهيخالفوأنللقناصلولايمكنالشيوخمجلسقوةمنزادالملكيةاختفاء

مجلىموافقةدرننافذةارادتهتصبحانلايمكنالذيالشعبمجلسقراراتنقض

الشيوخ.

كلبهمثلتوقدا!وريالعهدمنالأولىالفترةخلالالوحداتجملىوظل

البطونرؤساءعليهيسيطرقديمقبليجملىوهوالمامةفيهمبماالمواطنينطبقات

.الوحداتبأغلبيةفيهوالتصويت

حلوقد.والسلم؟لحربالمهمة/والأمورمالح!ترشيحعلىيصوتمهمامجلسأو؟ن

بأسماءقائمةالاحماهدائرةتعدأنفبعد.المائةمجلسالجهوريالعصربدهفيمحله

برومامارليوس؟ييوسفيللحضوردعو!متتمالعسكريةللخدمةالصالحينالرجال

وحدةكل)الوحداتحسبالتصويتيجريوهناكالرومانيللجشتجمعساحةوهي

وصار.(سنتورياتاكوميتيا)المائةجملسصيولذلك(مائة

والانتخاباتالقضائيةالأمورينظمسياسيأبرلمانأبدايتهمنذ

(رقباء)الاحصاهموظفييعينالذيوهو.للأشراف

السناتجملسيوافقكماالحربنيالبلديقودونالذينالقناملويرشح(سنسور)

المواطنونفيهومثل.الحرباعلأنحقبيدهصار.م.ق427سنةولما.عليم

الثروةالىبالنسبةطبقاتضالىالمائةمجلسبيقمممتل!ث!أساسعلىوعامةبطارقة

بينبالتساويمق!مةوالوحدات.التصويتلاغراضالوحداتمنعددطبفةلكل

موزعةوالوخدات.(46سنمنأتل)والشباب(سنة6،منأكثر)الكبارالأعضاه

الخس.الطبقاتبينالتوالماعلى3ؤ08،02،02102
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يقودال!ورةوعندالقناصلغيابعندالاداريالحالمهوأوربانوسالقاضيوان.عاما

رومافيالمستوطنينالأجانجاتضايافيفيفصلالثافيالقاضيأما.اطربفيالجيش

رومافيالقضاءادأرةالأساصيةالقاضيووظيفة.(بيريجرينوسبريتور)حميولذلك

سنويأبيانأيصدر!نالمنصبتقلد.بدايةولي.والمقاطعاتايطالياكلثهلت

أساسأالبياناتهذهصارتوقدواضحةغيربقضايا!حكهمعينةلقوانينتفسهء!وضح

عمثركلصارثمسنةكلينتخبونالموظفونو؟ن.الرومافيوالجنائيالمدفيللقانون

لمدةرومافىوالبريتورالقنصلانظل.م.ق81سنةوبعد.م.ق2،3سنةسنوات

)6(سنة

صاحبتوقد،البطارقةفيهتسل!الذيالجهوريالسدليررماالتصاراتجاهت

وأأو؟مبانيا،اتروريامنالقمحبثراهالدولةحلتهااقتصاديةأزماتإلانتماراتهذ.

معابدوشيدتالملوكعصر!ايةنيتعميرهابدأتالتيالمعابدبناياتأكللت!،صقلية

دراهالذيالأمرالبحريةالتجارةوانحطت.الأفنتاينعلىكريسمعبدمثلجديدة

وارتفاعالمقرضينلقلةنظرأبالديونالفلاحينواكراقالبطارقةعيشبساطةدوافحأ

ثم.عبدأبيعهأوالدفععدمعندحريتهالفردنتيبتهيخ!ر!نوالذيالفائدةسعر

صراعالىالمساوىءهذه.وأدتللأعرافافالفينفدتطبق؟نتالقالقاسيةالعقوبات

الصراعهذاابتدأوقد.منظمةكجماعةالأخيروندخلهوالذيوالعامةالبطارقةبنن

يونانيونبينهمبروماالافنتاينتلعلىتجتهع؟نتالتجارمنصفيرةجماعةيدعلى

؟نواالتجارولكن.ديمقراطيةد!عاتيروسنالأرضارستقراطيتلاشيبلادمفيشهدوا

الذيالأمرأنذاكالكثيرةالحروبفيكبيردورللاشرافو؟ن،التأثيروعديميقليلنن

صاررامشاةوتوادملاكونصراعمفيالعامةوساعد.الدولةفيوتأثيرمقو3الىأدى

.)3(وحقوقهمواجباكميوضحت!ثريعأالعامةوأراد.العامةبحالالناطقينبعدئذ

عليهاأطلقأخرىأربعةلهاأضيفقبائلثلاثةالىمق!مةالملوكزمنروما!نت

الحكومةنظمت.م.قالخاسىالقرنمنالأولالنصفولما.رومامنمناطقا!طه

قبليةمنطقةادخلوا.م.ق045سنةولما.جفرافيةا!ماهتحملقبائلخسةالررمانية

فيديناياحتلالوبعد.(الحاليةالفاتي!ن)اليهنىالتيبرضفةعلىروميلهاكاسمجديدة

بطوناسماهعليهاأطلقاليسرىالتيبرضفةعندقبائلتسعةنظمت.م.ق426سنة

.م.ق004وحوالي.وقتذاكالدولةليالأخيريننفوذعلى!دلمماالبطارقة

البطارقةبقوةضعفعلىدليلأبعضهمأخذهوالذيجغرافيةكأصماهقبيلتانأضفث

سنةالقبائلجمحوصار.كبيرةبنسبةالخيالةسلاحونفيوالعامةوصارالعسكر!ة

قبيلة.!3.م.ق1.2
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ثلاثةقوامهممجندينمنيتألف!نالملوكزمنالرومافيالجيشأنالأخبمارئدكر

بدايةعنأما.الثلاثةالقبائلمنمتساويةبمورةمنتجندخيالوثلثائةمثاةألاف

مائة(منهابكل)الوحداتعددأنباستثناهقليلةالجيشعنفعلوماتناالجهوريالعصر

د!ملشراهالماللتلكمبالأصلالبطارقةمنتجند6الى3منزيدقدأحيانأللخيالة

يحاربون(وخيالةمثاة)المحيالةعلىالاعمادوصارالعرباتوتركتبهاوالترودوخيل

ولما.المشاةسلأحفيالعامةيخدموقتلطبخيولهمهربهعندالعدوويلاحقونكشاة

زيادةالىيصيرمماوحدة04الى03منابندينعلدزيد.م.قالخامىالقرنكاية

ود!م(برونزيةصدرواقيان،جلديةخوذةمنالمشاةسلاحويتألف.بالس!ن

صفي!عنىهذهيمتلكومن.ورمححديدوسيفجلديود!مساقو!مهـرنزكما

وفيالخلفيةوبالخطوطكفاءةأقلبأسلحةللخدمةالأخيرونويدعىالصفتحتوالبفية

366سنةالجيشعددومارجدأالصنارالملاكينمنالفينتجنيدتمثيمعروماحرمي

فرقتين.لطرجل005،8م5د

منهمعشرةمنلجنةالبطارقةشكلالعامةمنوبضغط.م.ق452سنةولط

وهو.متناثرةنتفمنهظلتعشرالاثنيالألواحبقانونذلكبمدسقانولطلوضع

الدفنطقوسعلىوقيودالاجتاعيةالتنظيهاتوبعضوالجنائيةالمدنيةالاعراتمنجع

العائلةوواجباتحقوقونظمتوالخاصةالعامةالحياةنيموادوتضنت.المعقدة

حريةوأعطيتالسحرضدوعقوباتحقوقهمعنالأفراددفاعوأثص!لالأفرادوأملاك

مجلسعندمحكةأيةمنبحقهالمادرالحماستئنافنهبام!صارالذيالفردأكأالى

بهيفتديمالأخلألهاليجمعمدةالسجينوأعطتكعبدييعهمنالابنالشصب.وحرر

ا!قبالجرائمعلىورفيتوالعامةالبطارقةبنالتزاوجحرمت!.استعبادهق!لئفه

وأ،شنقأو،صلخأو،حرق)محدودةالاعدامعقوباتو؟نت.العامالنظامئتحدى

والرقةوالسحروالقذفالرشوةواعتبر(تاربيانصخرةأعلىمنرميأوراسقطع

المدينباستعبادالحقوللدائن%01فائدتهتجاوزتاذاالرباعلىوعاقبطمىجرالم

وأعطت.باوند15عنوزثالايزيدبقيودوتقييدهقتلهحقأوماك!متهروتلمانا

بالعينالعينقانونجانبالىأرملتهعلىالمتوفيولورشاأولادهعلىمطلقةتلا!

.م.ق445سنةوفي.عارضتهالتيالعامةلآمالمخيبأالقانونوجاء.بالسنوالن

.بالتزاوجوالعامةللبطارقةفيهل!ح!شليان!فنصر

وظلت.لهمعارضةجماعةشكلتالتيالعامةالطبقةلامالفيبأالقانونوجاه

الناحيةأهلتولكنها.الرومانيالعمرنهايةحتىمطبقةعشرالاثنىالألواحموادبعض

لأ.لات!مافىا
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واثنان،للخيالةمنهاوحدة18بلالطبقاتعلىموزعةليستوحدة22وهناك

الخيالةويلتحق،لمملاأرضالذينللفلاحنررحدةللوسيقيناثنان،الماهرينللعمال

الطبقةانهذاوهعني،بالثالثةولملرجديونيالعأتيةالماعروتو(وللهالأولىبالطبنت

391البالنةالهلسوحداتمنوحدة89لهاأولأالتصويتامتيازلهاالتيالأولى

أعطيتالقالوحداتعددوان.المحلسعلىبسهولةالسيطرةيمكنموبذلكاوحدة

املاكفريبةهناكو؟نت،تقدمهاالتيالعكريةالوحداتعددتوازيطبقةلكل

اطفيفةزالمشاةقواتفيالخامسةالطبقةوتخدم،بالسلاحنفسهتزويدالجنديو!ملى

ليالاأرضألايمتلكونالذينوالفلاحونالعاملةالطبقاتاطدمةمنأعفيتوقت

واالقنصليناقتراحاتعلىم-ويوافقالح!ينتضبهذاالمائةوجملس.الأزماتأوقات

القرنومنذ.الاعدامدعاوىالمواطنرنيستأنفولديهالهرباعلأنحقولهيرفضها

لاقرارها.الشيرخجملسالىمقرراتهارسالعادةالفيت.م.قالرايع

والاداريةالعسكريةالدولةم!ؤولياتوزيادةبسيهحق!قيالعامةطلباتلهابهة

.م.قالخامسالقرنمنتصففحوالي.جديدةوظائفاستحدثتفقدلتوسعهاونظرأ

الشعبومنحمستقلينموظفيناثنانوعددم(الكويستور)الكبارالماليةموظفوصار

يلحقانواثنانصرمافييقيهاناثنانأربعةالىعددمزيدثمانتخابهماحقالرومافي

مناثنانعينثم.المنمبهذابتقلدالعامةالىاطقوأعطبىالحربخلالبالقنصلين

الأسواقويفتشانالعامةوالأعالوالمجاريالطرقعلى(ايديل)محتسبينالعامة

ايديل(سورول)بالبطارقةالمحتسبينرئشوحصرأيضأالثرطةوظيفةويمارسان

.م.ق435سنةوفما.والاشرافالعامةفيهيتناوبأنقبل.م.ق366سنة

سنيندضالموظفيبقىحيث(الاحصاءموظف)الرقيبمنصباستحدث

المواطنينسلودعلىيشرفذلكبعدومار.ونصفسنةال!ذلكبعدانزلتمنصبه

المواطنونو!ن.المنصببهذالانفسهمالاشرافواحتفظالخامةحياكمفيحق

كاكةوفماالخدمةمنمعفيينكوضهممنبالرنممارتيوسموقعفيللاحصاءيستدعون

معين.ممبدحائطفيسمارأويثبت،وكبثأوثورأ،خنزيراالرقيبيضحيالعملية

.والصرفالعامةالماليةعلىالرقيبي!ثرف!

ثلأثةعددلمالعسكريين(تربيون)النقباهمنلجنة.م.ق436سنةاستحدثت

اثزرو.م.ق362سنةدنما.واسعةقنصليةسلطاتلهمستةالىزيدواثمأربعةأو

لهللقناصلزميلأالبدايةفي؟نفقدالقاضيأما.فيهاالعامةمنعضووجود

ثلاثينبعدوستةاربعةالى.م.ق227سنةعددلمزيدثمبغيابه!ويحمصلاحيا!
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471سنةولي.القنريةالبطارقةانطمةمنحمايةظن!نأراهـالعامةماأل!

يلجأمنيحمونالعامةمن(قبائلزعاهلمباه)اربعةالئخابحقهلىصلوا.م.ق

العامةوا.الكبطرالموظفيناجراءاتضدمعونتهمالى
كاحح.وامرهيخالف3منوباعدامالتربيونطاعةالهن

أساسعلىللعامةبمجلسئقبائهمزعامةتحتبالاجماعللعامة

قراراتهو؟نتافلىهذامناستثنواقدالبطارقةكأنالجزمالحعيومن.قبلى

يدعونالقناصل!ن.م.قالرابعالقرنوخلال.الشيئبلسموافثةتحئلزم

اجآعاتهويرأسالمواطنينكلفيهيمثلالقبلىالجلىي!بهىجملسأتثريعيةلأكراض

الشيرخ.مجلسلنقضخاضعةوقراراتهواسمةبسلطةصطف

ليكييوساحمهجديدلقيبللعامةالنضاليةالحركةقاد.م.ق*سئةلة

العامةمنواحدقنصليكونأن!ثريطةالقنصلىالمنصبارجاععلىلهمحصلاللي

ثمالأصليالمبلغأملمنجزءلدائنيهالمدينسددهاالقالفوائدعدبأنالمدينينوانصات

مندونمخسمائةمنأكثررومافيمواطنلكليكونأنلايجوزبحيثالأراضيق!كد

ممارضةمنبالرنم.م.ق367سنةالقوانننهذهكلاقرتوقد.العامةالارا!ي

الىالكوي!تر(جزاءحم)وظيفةفتحت.م.ق421سنةوفي.الشديدةالطارقة

وقبل.الهلاتفيحساباتكرؤو!عاءالقنصليرافقونقدأربعةعددموصارالعامة

يمحقنصليةبسلطاتعسكرينقيباستخدامعلىالانرافوافقعامأينبثذلك

.م.ق004سنةحقالمنصبلهذاالعامةمنأيينتخبلمولكنلهالعامةووثيح

مد!انتهاءبمدالثيوخمجلسفيأعضاءوالقاضيالقناصلتعينالتقاليد!نتطا

ولكنالشيوخمجلسلدخولامامهمالطريقفتحفقدالمنصبينهذينالىالعامةودخول

وظل(المنكين)كونسكرييالعامةوعلىباتريسالاسمعليهمأطلقاجطارقةاالأضاه

.للسنات(كونسكرييباتريس)الرحميةالافتتاحم!يغةفيهذا

شيدالذيوهوماليأرقيبأالبطارقةمن.م.ق312سنة!وديوساييوسصار

السناتجملىالىأعضاءادخالسلطةأعطىقدآنذاكالرقيبو؟ن.روماقناطرأدل

مواطنينمارواالذيناليهالمتحررينوالعبيدالعامةمنكثير!طوديوسفادخل

وقيل.!وديوسأدخلهمالذينالأعضاءبألماالقائمةأهلواالقنصلينأنوقيل.رومان

وهذادر!دأظاملأكهيسجلوانبهايرغبقبيلةأيةالىينضمأنمقيملأيحمحأنه

كلوديوسصاروقد،الأربعةبالقبائلالتقيددونالمدناهلالىالتصويتحقيطي

القرننهايةحقظلالكهنوتفانالدينيالحقلوني.فدكتاتورأقاضيأثممرتينقنصلا

تنطموالقالمامةالدفهةالكتبلجنةعضويةعداالبطارقةعلىحكرأ.م.قالرال!
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عثرةالى2مناللجنةاعضاهزيد.م.ق368سنةوفي.للدولةالدينيةالمراسيم

مناصبتقلدحقللعامة.م.ق003سنةأوكولنيانقانونوأعطىالعامةمننمفهم

تملأأنسريطةخمسةالىوالعرافيناربعةالىالعلياالكهنةعددزادوالذيعلياكهنوتية

ضولآتطب!كانثالل!قانونمنع.م.ق003سنةوفي.العامةمنالجديدةالكراصي

سنةوطبق.الهالسمنايعنددعواهباستئناتتقدممواطنأيعلىالجلدأوالاعدام

نتيجةالفلاحونبهاكرقالقالديونممثكلةلمعالجةهورتنسيانقانون.م.ق287

اعطائموعدمالأرا!نى3ملأمنالفقراءوتجنيدلاتيومفيالتربةكيوتر،الس!نكثرة

!ثلالذيالسناتجملسو!ن.المستهرلأرافيهموتركمرمقمما!سدالرواشمن

ووصك.القبلىافلىعليهاووافقالحلولمنالنقباءاقترحهمايرفضالمقرضن

كالانفصالمهددينالتيبرعبرالجنكيلومتلالىالعامةجنودتقدممجيثالسوءمنالحالة

العامةمنهورتينيوسكوينتوسوعنالاذعانالىالسناتاضطرمماالدولةعن

تكللتمهشهولكنهوريتينسيوسقدمهالذيالحلولانعرف،الأزمةطلكدكتاتور

هناقو6لمزادقانونأالقبليالمجلسعليهاوافقالقالاقتراحاتاعتبرتحيثبالنجاح

مطلثةسلطةذيكبيرمرظفاقتراحعلىبناهينعقدانلالجلسويمكن.المجلس

والنقبا.(الايدكل)والمحتسبالعامةنقباءانتخابولأجل.نقيبأو(امبريوم)

وجمتهع.كبل!مولفمنفىمحوتفملزمالسنويللتبنيدوالعثرينالأربعةالعسكرينن

وان،والرقباهوالهاشينوالقافي،القناصللانتخابكبيرموظفبرعايةالقبلىابلس

بالتنظيم.يختلفانولكنهماالرومانالمواطنينكليظن(والمئويالقبلي)ابلسينكلا

أكثرالتبلىابلسلاالمئويابلسقيللنتراهتلكعنتزيدالاثركاهنوحلات

النقعاهقو6.وزادتنفسهالصوتلهمطبقةكلمنمواطنونبهاقبيلةكللانديمقراطية

ودعوثهرفاطبنهالث!بوخبمجلسالجلوسحقمنحواحيثهورتنسيانقانوند

لمانالناتجملسليالنقضحقوأعطواالقبلىابلىأمامكبيرموظفأيومحاكلة

وصارراالهلسقاعةبدخوللهمحمحفقد.المسألةبتلكالخاصةبالمناق!ثاتيقتنعوا

287سنةفبعد.كبيرموظفأيتمرفاتسوهضدالدولةحماةذلككلنتيبة

ال!معةبقاهمنبالرنم(الا!ثرات)والبطارقةالعامةبينالفردقزالت.م.ق

للأخيرين.الاجتاعية

اتبعوقد.العسكريةالخدمةبأداهملزممواطنكل!نالعسكريةالناحيةومن

!نتالفرقةوان.بقائهمدىلانعرتالذكماالصفنظامكانكرناالبدايةفيالرومان

التنظموهذا.رجلأ(06أو)012منهابكلكتائبالىمقمةالجيشليوحدةأكبر

منالدر!ممعاخذؤالذيالرماحواست!خدامالمكشوفةالمناطقليالحركةمررنةتطلبته
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لمن!فةبالأسلحةالعساكرتزودالقهياللأحقةالعصورلمالدولةوصارث،السامنن

ممتل!تولهماطدمةعلىالقادرينالرجالببعفأنالثالثالقرنود.بهالاكأد

خلاالبحريةفييخدمونوالباقونالواجبلاداءدعوافدحمارألالىأر!ةقعتهاثعادل

يؤخدرنوالجنودللخيالةوعشرةلل!ثاةحملةع!ثرستةأمدهاوالمحدمة.الأزماتأ!ام

الستسنمنأما.وأربعينونهسعشرةسبعبيناعارم8طرارح8نالذالركالمن

فرقأربعسنويأعدد!يبلغ؟نوالمحندون.المدنحامياتدفيغدعونوأربعين

حمرمتأق؟نتالحروبولط.تزادأنللفرقويمكن(فرقةلكلجندي045)

القتاللمالحبؤذويمنعادةمالذينالقناملالحروبليالجيشوكو.المتطوعن

معاونوهأما.ناجحةحملاتعمثرخوضهفيهيشترروللقنصليةالمرشحلأنوالسيادعة

سنوات15-5وخدموامعاركوشهدواأخرىقتاليةخبراتفلهمالعسكريونوالنقباه

سلطةالقناصلمنولقوادهوتدريبهتنظيههالرومانيالجيشمافيرأم.الجيشفي

و؟نتا.والخالفينالمهملينعلىالموتفرضويمكنهمالمسلحةالقطعاتعلىمطلقة

معينةبخطةمحصنأمعسكرأبعدهايشيدونالتيالطويلةالمسيراتالجنودعلىتفرض

يأعندمكينأملجأوتثكلالمباغتةالهجماتمنالجنديحميوخندقبسورعاطأ

.)8(تراجع

الدولةنياندجمواالذينمنالأولىطبقتينالىالررمافيالغزوبعدالايطاليونانقمم

،لاتيومس!نالأولىوكلت.بمعاهدةمعهاارتبطواالذينوالثانيةالرمانية

ومرتفعاتاترور!اجنوبفضتالثانيةاماالسابننوبلاداترورياوجنوب،و؟مبانيا

،الحقوقمتباينةجماعاتالصنفينهذينكنوتقع.ايطالياوجنوبالاين!اين

أما.؟ملةالحقوقعلىحصلوافقدلغتيهماوتماثلرومامنلقربه!نظرأفاللاتينيون

الضان)الخاصةالرومانيةالمواطنةبحقوقتمتعوافقدوالسابيونالاتروس!ن،ال!مبانيون

عدم.روماعنلبعد!ونظرأ.الرومافيالقانونبظل(والتوريثيوالتليالشخ!

حقمنفمنعواالعامةالحقوقممارسةعلىقادرينيعدوافلماللاتينيةباللغةالمامهم

البدائيينالابناينوجنوبأواسطس!نهؤلاءوبنن.التوظفأوالمحلسفيالتصويت

،المار!أمثالرومامعبمعاهداتدخلواللذينقليلةالحضريةوالمراكزالمدنحهث

.015أو.12هؤلاءمععقد!االتيالمعاهداتعددو!ن(الخوالهر!عق!كهق

اللاتينيةالجاعاتبعضمنالمتألفةاللأتينيةالهويةبذويالمعروفونالفئاتهذهوضن

منجموعةلاتينالاصطلأحوصار،اللاتينيةوالمستعمراتوتيبوربرينستةلاسماالأصلية

الرومانبالمواطنينأسوةالرومانيةالمحاتمفيالخاصةالدعاوىاقامةحقوأعطواالمجاعات

دفعالايطاليينكلوعلىالجيععلىالعسكريةالخدمةوفرضت.التزاوجوحق
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وصاسهةءتجارلأمحلأقاتضدررمامعبمعاهداتارتبطتالقلتلكولايحق.الصرائب

الدولوأكزاالطخلهةكثووضروماتتدخلولمذاقيحملمموحميعهمدولةأيةمع

ل!ما،ح!ممعاثثركةمصالحهالماللأرضمالكةارستقراطيةحكلتهاالايطالي

ت!الهاصةالعملاتدزادتالهاسةالدينيةوالطقوسالهليةاللهجاتاستعمالواستهر

الملئثيون!لمما!نوكثيرأ.ررمامنالمنفيينظهرانيهابينعا!ق!قالررمادالخبم

والقافي.الرقباهمن

الكلدلهدثونطرأ.واحدأشة8لمداختيارهايتمموطفان!بوال!وحم

والسلامالامانللبم!الررم!انعةالزعامةوأعطتالننالممنجزتسلوافقداطهق

اللاخل.أوالهال!حدسوا.

الىاطرل!كنالممبيعاتمنجديدأمعابدبمعة.م.ق035سئةمهل!مم!

طولو!ن.وقناطركبيرانعسكريانطريقانث!يدفقد.العامةالمالا"طسى

.م.ق232سنةشيدتال!اينوفيتوسقنطرةمجرياماواحدأميلأا!ااكىامى

بدايةليالرومافيالنحتنو6.السابينيةالتلالمنبالماهتاقيملأ،،فىولل!فى

الصخرأوالطينمنأ!نتسواءالمعابدفيالطقوستاثيلعلىمقتصرأالجهوريةسر

مهميناشخاصبقاثيلالفورموزين.يونانيأأوأتروسكياأ؟نسواءللنحاتبالنسبة

واستعار.م.ق692ضةوضعالذيوالتوأمينالذئبةتمثالوقرب!ميلوسأمثال

الصورثم.بيوك!ليالشمعمن.بقاثيلاسلافهمتمثيلعادةالاتروس!نمنالررمان

معبدصورأنوقيل.الكبانيونالفنانونمنهمتعلهيونافيانجازوهوالجدرانية

وهناك.بيكتورفابيوسالرومافيالنبيلعلمن!ن(.م.ق2"2سنة)سالوس

والحرببرخوسانتم!اراتلتخليدالرومانالفنانونمورهاالقالجدرانيةالصورجموعة

الناذجمستوىالىتصلاالأولىالرومانيةللنقودالرديئةانذجوان.الأولىالفمنتية

القرطاجية.أواليونانية

النبلاهبمآد.بالخاصةالحبأغانيفينراهاأنيمكنالهليالرومانيباالأبدااياتان

بدءهذهوتعد.الأعلىال!منوحولياتالمهمينالرجالقبورشواهدوعلىالرومان

بأعيادالخاصةتلكالاهناكفلشالدراماعنأما.الرومانيوالتاريخيالملحميا/لأدب

جيرانعيدبداياته؟نتالدراميالأدبأساسولكن.والاعراسوالانتصاراتالحصاد

ثايةوقبلرومافيعيدفيالاتروص!نالممثلونمثل.م.ق،36سنةففي.روما

المهوجماكوسأمثالاشخاصأ؟مبانيامنالروماناستورد.م.قالرابعالقرن

أدىالشعبيةالهالستناميوان.المقنعيناللأعبينبصحبةالأحدبالمنكتودوسينوس
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.)9(كلوديوسابيوسخطبذلكفيوبرزتالخطابةفنتقدمالى

والملاكلةوالسباحة،؟لركضألعاببفعةعلىابنهتدريبعلىجمرصالوالد!ن

الأبطالواساطيربالدولةخاصةبتقاليدالمامجانبالى،السلاحواستعمالوالمصارعة

الالزاميةالخدمةلاداءالعسكريالسلكالشابيدخلع!ثرةالثامنةسنل!.الرومان

سبيلهافيوالتضحيةالدولةوطاعة.وظيفةالىينتخبوقدالعامةالهالسوح!ر

رجالىاخبارالىالتقديربعيناللأحقةالرومانيةالأجيالونظرتامبعئعكواكي

والديجيلخيانتهمأولادهأعدمالذيالكبيربروتوسأمثالالعصرلهذاوالقادةالدولة

توركوتوسوفانليوسالرومافيالجي!قلائقاذمتتابعةأجياللثلاثةبأنفسمضحواالذين

الفقرففلالذيكوريوسومانيوسالعسكريةالأوامرفالفتهابنهأعدمالذيالقنصل

بهايشكفهيتاريخيأالأخبارهذهصحةمدىولانعلم.بلدهخيانةمنجا+غقعن

.المتعددةالأمثالدهناك.كثيرلن

متأخرأكاهفاطبز،!سبأالفتنهذ.خلالالر!بانطعام!نفقد،اقتصاد!أ

الااللعرركلولما.لأخىواط!وابئوالفامولهاالحساهوأنواع!المابناتاضهـاحهث

والتن،والمني،والتفاح،الكرىأمثالالفواكهلم،والأضاحيالاحتفالاتد

النصفوحق.الهلهيئستغرحاتلم.الخرالعنيومنالزكتالز!تونمنوسنعوا

وحق.لنراعأ6رمحاالمدكنةعامةباصتثناهالررمان!ن.م.قالثالثالثرنمنالثاد

الن!رث!اللأبوجوالتي!مصيالىلهالامنفذروما!نت.م.ق5الراافن

فيرسوؤال!ونجانمينوالتبارقرطاجةمع3اتصالاجاهتلذلكحنو*ولافهن!بم

تكنللم.ثالملح!نتلمتجاؤوالم.والاتورسيكيةاللانعنيةالمدنطر!!نمهاثيط

الراكاالقرنثاكةليقرطاحةمعالموقعتينالمعاهدتننلوالمرضحيالتحار8!تمروبا

بضةيمررماعلاقةا!صرتفيوقتللأتيوماتمالعلىفبه!قرطاجةحصلت.م.ق

تجاوزاذاالمبلغأضافأرسمةالمعادوينرموثلث%8بمعدل

سنةول!.ماصرققهةضعفدفعالسارقوعلىالنممببةهذه

غالبيبأنالافتراضويمكن.الربامنع.م.ق342

ييداطارجيةالتبارة!نتوقتدطازنوأمحاي!وصناعأتجارأ!نواالمامة

الىاهماميولولمالررباقالتوسعنتجةالأرافيماليعددازل!دوقد.الأكاني

-031)المعطاةالعامةالآرضلمساحةحدأصكستهان-لعكهنانقانونررضع.التبات

الايطاليةالثوبمنواكلبماعرى!نواالعبيدوأكليمهمةالعبوديةتكنولمأككر(

وان.احيانأتحريرآعندالرومانيةالمواطنةاعطاؤلممدهثاككنلمولذلدالأخرى
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جديدثالوثهناك!ن.م.ق905سنةال!بيتولاين!ثمالولحو!رصي"لرس

الدولةالهوصار!ما.الهبالأعلهورجوبيتر.رمنرثاوجونواحو!رمنكألف

العهدلطوصاروحربفراعةالهومارس،النسا.حارعتحونووقركنتالحامي

تبنتهاأجنبيةألهةأساهالأللطالتقويملالدولةأصادقائة!ك.فىولةالهاثهور!

وليبر،(اليونانيةديمييتر)كريىهذ.ومن.واتروصكهةكوناصةمنهاالأمة

ومنيرفا،ابولودخلتثم.بالزراعةمرتبطةأرضألهةو"للاها(الصناددورنهس!وس)

جموعةوهيالسبيليةالكتبفياليونافيالتأثيروظ!ر!(ارتهس)كاناو1(ائهنا)

منلجنةرعايةتحتووفعالمليالعصرغاكةليروماالىكومايمنكلبتمواحي

وان.والتاثيلالمعابددخلتالاتروس!نوبفضل.الأزماتأوقاتل!وتسئشارالكهنة

معبديكونانالطبيعيفناترريافيوتأصلهارجو!زومزثاجونوطقوسارتبارر

الجهوركل!.العصربدايةلىكرسولكنهالورمانملوكأخرا"كداقدالآلةهذ.

.م.ق394سنةشيدالذيالافنتا-شمحلىالمعبدلتزيناليونانيونالطواستدعى

ديونيشيوس،ديمييتر)وليبراليبر،كرسلطذ!السبيلىالموصطليبموجي

ليوشيد.الررمانيةوالعمارةوالفن.الد!نداليونافيالتأثيريدايةثثلوهذ.(وىل!

شة(هرمشى)المر!خالىالسابقةالأخرىاليونانيةالآلهةلعبادةمعابدالهامىالقرن

وكتبق.م.،431سنةابولووالى.م.قي،8،صينة!سئورالى.م،ق59،

ا!ف!رفاثرتالتنلغلدالمونانهةالأساطرأخذتالررمانيةللآلهةال!ونانمةالأثكل

احتلالفبعد.د!باالىتدخلواليونانيةالاتورسكيةالأف!روطلت.الرومانهةالدكنهة

كثعائرو!د.م.ق293سنةروماالىالمد!نةتلكمنالملكةحونوطذ!دخلثي

الشلاهالهوهوررماداسكلهيىسالىمعبدث!هد.م.ق192سنةود،!ونانهة

الس!لى8الموحىكامرمباصر؟الرونانلىا*للدسمنخلوالصناد
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لعالزاللصل

(.م.!*15.1،)اهارميل!هالو!ع

اهارم!ة؟اهريي10

:(انط!وض!مهومحوالالصركلأ"والمقهولهة"الفهنطى)

طمىقوأأصب!تأن!دالهاركهةتوساحاأولىاللثأهذهخلاللرمابدأت

قىطاحةدولاالجاليةتونىلماو!ن.الدولعةكالأحطثواهقتاعلال!اتوحيهابعد

.والعراقسوريةوالسلوقينمصرالثرقفيالبطالمةومجتلالقوية

والساحلافريقيةشمالاجزاءمنالكثيرعلىسيطرثاقرطاجةوفرضت

حكومةوتحكهاقويأاسطولأتمتلكفهيوسدينيالاسبانياوالجنويالثرتي

القرنحوالىصورمنهاجررا(الأصلفينقو)جزرورنوالقرطاج!ن.جمهورية

كح!مسنةكلاثننمرولنكنتغيقرطاجةدالثعيبلىو!ن.م.قالتاسع

مرنبةلأيالصردركةالصذاتمنال!ائلةونبلاثراهو!ن.للاعزاضحقمع

تنازلتمحد!بمماهطتفرطابهةمعروماوارتبطت.فمامدنهةوطضةأوعسكركة

و!نث.المنوملىالبحروفري!الثرههقكالبحرالبحركةالفمالهاتزحقوقهاصفيها

مدكةلوبااحترتولما،يررخوسالمشرفيعدوهافد.م.ق927لنةمعاهدكا

المواليهملىسطرأثذلكررمالأ!قررو،حةمععلأفتهادبرؤروأتارينتوم

امصا!خمرجديددكقو6د!مااقاتنطرقرطاجةوصارتايطالياحنوبلمااليىنانية

مدربجيش"،؟نبلخبقهمجمارةأواسطوللرر!ايكئوا.والبهحرصقليةفي

مزردةوقواتفروسهةوسلاحمدربونبحارةيديرهقوياسطوللقرطاجة!نوقتل!

المدنعلىررماسيطرتولما.مركز!ةحكومةعنفضلأممرةقواديهيانفيلةحق

المتوصطالبحراعتبار،،وبستهاقرط.اجة،سيطرةتعارضاخذتايطايئلمااليونانية

لماكبتمساحاتعلىقرطاجةوسيطرت.الز!!قالبحرفيخاصةفقطلهامنلقأ

س!ينا.مضيقبا-تلألوهددت!ةلية

رر-ابفىالحربطبودرتالا"م.ق،2601،2الأولالنين!قحةالحرد!

مؤ!سةلدىمزلزقة!نواالمامرتيقمنجماضة(ميسانازسينااحتل!كدماوقرطاجة

جمليال!رتول!*تحملهرومماملكهاحمقت؟نت،القا%خيرعدإونوصاورا

اتسلتوفملأ.قرطاجةةبروهـأالمامرتينيفاستنجد.م.ذ265ضةمسينامحاعرة

قرضاجةسيطرةاحمالمنومافيادا!ث!خجملسوقيفعدضجمرقوةقرطاجة
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للنقودوالكلة.رومانيةعلةصدررتأخرفيالسبيهوبالتجاؤالررمانافآمقلة

.م.قالخامىالقرنود.بالماشهةالقمجمسبون!نوازمنمنمثةل!كونياعندلم

تضباناوكتل!ثكلعلىللقهةعامكلقياسالبوبزبهطهروقتدالنالامهنااضر

منالمتألفالروماقالباوندهيالثعاسوحدةو!نت.مغ!قطعالىقطسايمكئ

اليونانهةنابولىمدينةأنولو.م.ق092سنةحقعلةللررمانككنولم.اؤلسأ12

قضبانأروماأصدرت.م.قالثالثالقرنبدايةود.البرونزيةعلتهالها!نت

928سنةعمنترومايأنعلا.الجانبينمنصورعليهالهاونداتستةوز!ابررنز!ة

وطلت(سفناتوماس)الصفطالقضبانهذ.وصيتالصر*لدارمثرنجن.م.ق

شةولمحاصةءفمةعلةأصدرتروماانالآنعليهالمتفق.حقيقيةعلةصدورحق

البوبز!والقاس.لررنز(باونلات01تساويفضيةاخأد2قطعة).م.ق926

.الأسمنامينرعلةوهناك.احداباوندأيزنالأسهوللمملة

الأرواحاعامنتطورتقدالأولىالرومانيةالآلهةان

معينةمنطقةليساكنأالهكلوعد.السابقللعصر(النومينا)

4بأداواهتهمواالب!ثرصفاتالأوليةالآلهةلمذهيكنوا

الدولةكلظزبمععا.الأمةكلترثرالآلةفوأ!نتولما.صحيحةسور؟الطفوس

رررمائافظكئكلرأثاوهاالواكعاتهذهمعرفةوان.ا!لهةقا.واحباكارعالأ

الألهةوان.وئد!يامهنةو!رسهالعامالدرلةقانونمنسمجزوهوالمقلس

المرا!صا.لنالل!اطمالذتالبثرالىوالاشاراتالانناراتجمدم!نطرلم

ألهةولم9المال!طئىلىتطمرالدنهةالورمانهةالاف!روان.!تفساالمارفن

الهزنلمرلةالهافالةالأد!اح!ناتصاالنارريةوفيستا،البا-الهجانوسهواور

عقوالذ!كعنوسلمالعائلةومستقبلالأرضحارسةالأرواحوهياللارفامهلهارسثم

حونرالىوأطي.الروحيالقر!علىأطلقتثما!رلطتمثلوالقاطالقةالثو6ثه

راررمالررا8لعقأحرىوهناد.ال!بيتولثالوثألهةأحدومارالبثرملات

كأنامحتئيواوالالررس!نوكتأئدالصنان.لاوالحرقالدفنالرمانومارس.رالموت

ال!نة.فىمصنةأكاملىالأرضلزكار؟التفلي-ويأكنالعا!الىتذد!المقأد!اح

ضامأأننادالدولةفى،نو!ن.م.ق!.هسنةحوالمامنذللدولةطتى!نونعرلى

!نلا،ككلللناسوأخروحقلهةمنزليةمعينةطقوسمنوكتالففراعية!أمة

الجرل،لتال!والسنو!أمبارثالهاوصد!ناتىا!يستاالمحاصةالدولةطثوس

ألهةلث3وشاالهثلأولللالالقنلدمحنقتلفألهةعبارةالدولةدتوك!ثمل

ومحندما،وكوكركنوسوحو!ز،مارسالدولةألهةوأم.الدولةأخذ!امعهنةلمون
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01،ط،؟3ءاا!شاء،5،ط"اا!تا.040436.00

7.2هـمس!7ءآ.300م!3.

3.أ5أ،00.4هـ743.

4.،5!ك!4+،5++أ،+!هـأ.63-48.00

5.أ5أ،76-6400.4.

7.6هـمهـ7.م46-95.00.

7.ح،.+67-57.00.

80.8!4+هـكا3أ0+هـهـأ+ول.88.8100-

09هـح.+.2100-3316؟631-531.

015!هةك!4+،3هـأ++أء+ة099-9055!
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ة؟-ونزاللتد-خلانمهطئهبعضعاواعلاليجنوباسمددالذيم!بينامضضمح!،

رةضصيوخهابلىكرانرومامنا-دنمعفاوهند!لجليتضتقف!

رتذتف(على!جدي!،!ولخت!)المئويابلىمحلههوانقالذحىالطلي

واحتلتمنةصلةثه+و:وق!لجاجةهدوهاحمتأ.م.-ق،26!ن!فرقتينروما

هرر.اليهانةم.غلهةالىجخأفارسلتميناغر!رعلىفطاجةوصيظ.سهنا

الأوا!ا!الهر-شالأولادبففيةعم!ثأ-!-فيأرليهن
هنه!حتوفملأصرولمضاكةمقل!الىك!ث!أرومايمثت(+م.ق263-256)

لاوثفعسنةعثنضلمهةحلظمماعقد)روماالىهررواستلمسمتهافىالهلة

حاصةتراولاغراكنتو!أ-ممثالإثنانراحتل(طالبنمئةقدرهاحر!ةئعودفات

كلقافىرجمر!لياصطمببناهالاصاعلرماقررت.م.ق261سنةود.قرطاحمهة

فاووسالقنصل6لثهادانزلتهاسفينة012القرطاجيالظولو!نتباقرطاقل!ك!

نصراحرازمنفا!وساسطرلوتكن.قرطاجةلموا-مة.م.ق026سنةدول!ء،

!اثراطولارسا)،منالنصرهذامكنهموقد.معلافرميقرطاحةعلىساحق

التالية.السنةلما!نياشوتخرييكورسي!واحتلالسكم!ولولوس

علىنصرأركولو!ماركوسالقنصق6معادالررماناحرز.م،ق256صنةود

ناكحأدانزالألممهدإلجنول!مقلهةساحلملىاككونوموسقرليالريال!الاسطول

لرورررنضتثرطاجةولكز،السلامطليهلىأحمدالترطاكنانر!فةثمال

قرلجاحة،دحرت.م.ق925سنةكاكةولى.الحرميواصترنفتالقاسهةركولوس

ر!فولوسوهلترومانهأحمث!أواكاثث،لقواكاالاسبارطيخافعب!وستنطم!د

"أجدأ

روماام!نأنةت(،م5و/241-254)الأل!الدنهنهةالهرميمنالثال!الوبلد

ولكنها9م،،5*!شةثانمرموسواحتلثثرطاحةفدمئلهةلىالهرعةحر!!ا

ولمحر"،م.قط255سة،الحرثدرمانامعر"لةهندمفاالهزالممنسللةلاقت

ئاثهرو!أهامالكا.ذاض.م.د!،2سنةود.فهنت!استرميلأسطولامحامنة

*حاهصواكدكلألأاسدالررمانرشأالروبان!بتواككقرطاجةجعثق

طليكلترطات.ملممااههكن!رئر!ترطاح!هلةوحطمريباناولطبيوم

لررماوتارلثاةمرمانالأصر!ممعمدهـبام!اتناشاجموحميالأخت.هـسلتالسلام

د!نار!ونصتزيدحر!ةفرامةلروماولفتالقر!بةرالجزرشلة!ن

.)1(!ما!شعلىررماواسنحوذت
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1(0م.فى9220921)الاطرلأا!ى

كبطلمئدونهةحفة(الهالهتينوالمانهاورفوصلاصامنقم)اكلوكاتظ3

حنوليمنوا!ونانضالاطالهنالتبارعلىماتضنطكعرأال!ونانلالدو*ت

انناركنمعللم.!ررماتا!التنبدواطممثروطهاوتفرفىألافىر!اتعلثمنطقةداطالها

حملمماا!ارسولهوقتلالقراصنةملكةالىطلبهردحثخلررمافيال!ثعبلى

كلاددتدمموفعملىردباوحصلتندحر!االميركاالىجعقارسالعلىررما

سومانهأجمرأمحدتهالذ!الر!ا!درياتهكثاطيهعلىممتاؤمواتمعال!ونان

حرضتالقمقدرنتلثرنيهذهتكنللم!ترتضح!مأالصريادرنصبت

!ياجموصار!اعمهانهفاملنررماقديكلكالمىكافاروسحمدمزورس

91111سنةودحرتهثاي!ةالميرداسرباشامتلروماالموالهةالالمى!ةالامارات

.)2(.م.ي

ضداليوقةمنهدالناليونقرك:(.م.فى2250222)؟الط!ا!إت

ثبه3،حمونوأخذرااعلال!االىالاليعبرتمنماخرىحماعاتالموانضتروما

سنة-شالهناث!جنوبلأرافيل!باتوزدههوأئارلمماانوتط.الايطالهةالجزكر6

منقادمروهـاة،جيشفمدمنتريركاالفالصوهاكم.متوطننعلى.م.ق+2

لياباد!مفتهتتراجعهمخدكنهاصرمنقاثمأخررومادكعثىوقطعاريمنهوم

وصكنافاخضمىقهـاالفاليتنوالاكنسو!رالبو!حماعاتدكارالررمانهاكملم.تلامون

لروما.خافعةالصحمنو!اطالهاكل!رت

صةفزبركةهاملي!رانغممز:(.م8"2180251):الثالهةالفهنهق!ةا!يي

جدولهامبراطر).يةلينمثيهاسبابالىفذدولولليدكامع-بمالنالهنالروماانثنال

وخلض.والاسطولالجيقبهاليقوىللرو؟ممدرخيرفههاالفضةمناكمدووبخد

!ل.فيهاالجد!دةقرطاجةمد!نةوأسىاجانماحماالذياكنتهنل!هاسدل!ول

حلفقياما!اعافتيبةر!با"لدلعلهااثخصلىروث.م.د226ت

الثانيةبفيمااطلقتوقرطاجةررماكننمعاهدةتؤت!منأسفراالفالهنوون!نه

ها!دروبعلمقتلوبعد.السلاحشؤعبوؤ!عمال!فتالذ!مأ!راررحبناصهانهال

و؟نسنة26العمر8!لهو!نبركةهاملب!رنجلهانهبالخلفه.م.ق221ضة

قواتهكتعز!ذفوراهناأخذوقد،عينطلأحدىفقطظمنكالرلمثيعاهأهن!قاللأ

استنبدتالقاوركرجنويياليونانيةسافونتوممدن!ةماولىأثارمماأسهافا!هفى

.سافونتوممهاحمةوبكد!ا!نطالاتفاقعةاح!رامهانجالمن!اوطلهث.سا
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اضعطد!ثهدىنمرلىأنددن!لطالحرميررمافأمحلنتالأختحاصرهانه!رلكن

القباللمنمقاومةملاصأاطالماللهركا*هـعةهانيبالوكلدم،الهر!ةثرطاكة

عكهبي"حرأتهكهنوسضلالىكلعدةمعاردلحرقواكاؤالم!كروالثلبمام!لهة

قعاثمةصقلهةمنكا،كفىانف!ام!دتركبهانهروعند،فرنسامنجمرأقلمالذي

لم.افركعةثمالمنك!وثمم!مح!ونجعلتمللوربانثنحةهزيمةو!نتلونفوس

وسطلىتراسينجمالآتدهزكةكالنال!نالمعزشالروماقكاطعشهانهبالاؤدع

علىللزحفهانيبالأمامممهلأالطركلالنعرهناوجعل.قواضكالبهةتأواتردركا

وثالركوللوسالتنملينمهادةأخرحمهشألصد.روماوأرسلت.!دخالالمالقروما

و!نت(الهالىاؤلانتو)اؤلهدوس!ركلالواقعة!نايمد!نةقرليالاثنانفاعطدم

للاباوواجهت.مقاتلالفمالةحوالىكاخ!رواللرومانعطمى!رثةالنتجة

الصناصةالمدكنة،!ثواوانضتايطالياجنوبلمالهاالتابمةالمناطقعصهان!دها

فلاكوس!جادةررمافماجيشوحاصر.تار!نتومعلىالسطرةتمت!لقرطاجة،المهمة

دمحو6محلىشيوخهابلسلاجبارروماعلىبالزحفيفكرهانيبالجعلمما!بوا

.م+ق9"2سنةولمابدةعاقبوهاالذ-شللورمان!بوااةلتثم.ما!تهافلاكوس

فأمؤاسبانهالىموفقأهانيبالاخاسدروبمليكنولم.تابىكنتومالروماناس!ركع

كئيراليهانغحيثايطاليارشمالغالةجميوئيفعبر،اعلاليال!*كاللحاقالأضر

ج!شبهامطدمدرياتيكالى!احلطولعلىيسير!نوعندما.الفالهةالقباللمن

هاسدروبعل.وقتلحرهوولضيوسنورالقنصلنكهادةمهتوررسنهرمحندررماد

211سنةاكريكنتومستو!وبعدسقوسةروباجيوشدخلت.م.ق212سنةول!

واسقرتأسبانيافىروماجيوشونزلت.صقليةكلعلىررماسطرت.م.ق

خلفهالذيسكيبيوغنايوسبقيادة(.م.ق7"2-218)ترطاجةضدهنادالحرم!

معركةفيبعلهاسدروودحرالجديدةقرطاجةاحتلالونسكهبموورلم!وسولده

ايطاليا!الىهاسدروبعلتراج!وهنا.اسبانياجمنوبالاندلسمنطقةلى!كولا

الروماناعطدمالذيكيسكوبنهاسدروبعلالىكأسبانياقرطاجةعىشوصدذكرنا

.قادسالروماناخذثمالاترطاجيونبهاواندحر(اشبيليةقرب)اطيباممركةلى"

أسبانيا.منقرطاجةقوةتلاث!ت.م.ق602صنةلد

بقيادةافريقيةبثمادهوته!قةقربروبافيجيشنزد.م.ق،02سنةد

جنوىفيونزلأيطالياشمااعلىجمري!وم(لانيبالأخرأخ)ما!وقام.صكهص

شماذفيشديدةمقاومةسكيبيوولاق.(.م.ق202-028)عامنقراكة!اوطل

الىسكيبيوولجا.!فاذر،النومحدياطمالمانغالذ!نالقرطاجونمنافر!ئهة
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اس!ية!ومملالفرصةاذطزولكنهانصلحوحليفهاقرطاجةمنطلبحيثاطديعة

قررواجةاضطرتبغراداسواديفيآخراندحارأبهمأوقعثم.خياممواحرقبجنودآ

سفنتخفيض،لاسبا(نياقرطاجةترك)السلامشرو!و؟نت.السلمطلبالىمعه

ولكن.(دبإرونصفمليو،حوالىمقدارهاحربيةغرامةدفع،دثرينالىاسطولها

!ادترور!*.رومامعالحربباشئنافالأمواتعلتقرطاجةالىهانيبالبعودة

مجزوديأعالمافييخوصفسيديساقيهة)زمافيالجيشانوالتقىجمدداالهرب

بم!جبهضوجمفتجديدس!مرومأشرو،*وفرضت.قرطاجةبهاوضرت(بتونس

حربأيبدءمر!قرحلاجةومنعتعثرةالىالقرطاجيةالسفنوخف!تالحربيةالغزمة

أفريقيةأراك!جميعلهقدموابأنماسيني!احليفهمالرومانو؟فأءروماموافقةد،ن

لقب.سكيبيوعر!الرومافيالشيرخجملسرأطلق.والدهحمأوحكهتحت؟نتالق

قرطاجة.علىلانتصاراتهالافريقي

جملسقوةكاترسخت،الامبراطوريروماتوسعببدهايذأمااطربكاية؟نت

منالكثرت1تصررماولكن،؟ناياندحارفيالعامةع!،اللومالقيحيثالثيوخ

لاتيومفيضاصةكئيرةارا!يوظلتا-ضفواقدبرمتهامناط!قس!كانانحقرجالما

منأوأخذتخرابأاراضيهمليجدوااطربمنالفلاحينكالبيةورجعز!مدونما

كثيرونوهاجر.مستأجرينفلاحينالىحولممالذيالا؟مربالديونأكرقواأوأخرين

واستحوت.كرغائيونزعاهعليهاسيطرلجاعات/نواةهناكصارواحيثالمدنالى

الىلعقودواجرثاوالرعويةالزراعيةالاراضهنايكرالمليوفيمايقاربعلىالدولة

الذفىن(يالاتفونداالملأككباريمتلكهاالقالواسعةالأشافينظامعنهنتجمماالاثرياه

الدولة.سياسةتوجيهفيمهمادورأيؤدوناخذوا

تستوطناوالق؟فةالشماليةالمناطؤاخضاعالىذلكبعدانظارهاروماووجهت

الركيدا)ليفوريا.بمنطقةم.ق176-"1سنةاعقبتهاثمالفاليةالقبائل

والثوراتالعميانحر؟تواخاد(.م.ق917-791)اسبانياالحاقثم(ا!علاليةا

فرنسا.جنولطوالحاق!واعقبتها.م.ق123-،15بينفيا

وابولونهاكورسيماعلىحبومهدمقدونبةملكفيلييينجح!:المقدونهةالحرول!

بالحربماتم!منىدكاموموبرواسبارطة،اثينامنمكونلورمامواليوحارلهـ-لمف

سنةرومامعمعاهدةعقدالىمعهاضطرمما(.م.ق502-215)الأوكالمقدونط

.م.ق502
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الىوتقدم.م.ق202سنةمصرعلىالسلوقالثاكانط!وخوسالملكهبمرلما

ترا!اوصاحلثايسنانثهسالحاوهاحمالنرصةالمتدلقنالحيانتهزالصغرىأسا

سرأتالقمدماولركامومللردسواكتول!امص!فاستبتوجمرفاموموصاموس

التدحلكروالررماقالثهئبلىجعلممامصا!اكلخطرأالحر!تهأ"دأكأ

ضد(ولرفاموموا!بارطةاثينا)الأخيةاثامعةدوظتحرضروماوصارت.الثرقل!

تدظحيولكن.متدرنهةعلىللهبومالدرثاننمنال!بانمحلأهحرضت!متدونط

حهث.م.ق002سنةا!ر*وكدأت.ثععصالها!طفمامعهال!ونافيالتعاطفخ!ر

لللفاي!صوالموتالصنرىكأصهاال!ملمتركهالىالميركادلدباج!وشنزولاضطز

ولمفطي!قواتسكهبموممال!لرماقكهقهاكم.م.ق991ستود،كلاد.

فيصالعافلاثينيوسقهادهرومافيحمه!قاحتل.بم.ؤ*اسنةوز،النباحجمالفه

.حارهاطنتيجةلهالمفمتلثيسالهالاسترجاع.م.ق791سنألفيلهيأخرىحملةتوياه

فيليبوطلب.اليو!انبلادكلعلىلعدهاروماسيطرتالقكينوسثيفال!بمعركأ

عليهرفرضلطلبهاستبابالذيالررمافيالمثرخجملسمنالسلام.م.ق691صنة

بلادمنوعلائهحامياتهوسصياسطولهسفن،جيعبتلموالزمه.قليلةحريبةفرامه

اليونانمندوباانسحابوان.الثانيةالمقدونيةالحر-هذ.علىوأطلق.(اليونان

ألمتوسد.البحرشرقفيلهاأطاعوجودعدمعلىالدليلقدم.م.قلمهاسنة

البونانبلادفيالثالثأنطيوخوسالسوفيالملكقوات.م.قا291سنهكلت

خ!ث!يتال!روماأفغإلذيالأمرثيعالياعلىللسيطرةوتقدمت،ت.هـبادعوةعلىكناه

191سنةكلابر!وتيادةلصدهجثأروماوارسلت.ايطاليالنزوكب!رلهااستعماله

وتراجعتلورمانالنصرو؟نثيدموبلا!ماعندبانطيوخوساصطدمالذي،م.ق

ف!محتدالدمانصالحربمذهخ!دالمقدلنمايخدييتعالنوقد،انطبوخوس

ثهسالها.دانطهوخوسمنحررهاالقالمدنكبعفىبالاحتفارو

الرربانلدىعبيآننمالذتبرسيوسولد.مقدولقةضرشعلىفيلييخلف

لهذ.برس!وس،معرةاإر.الررمانكضلهالذيدمتر!وسأفقتلعلىوالدهلهله

ر،ساهمعوتحالفهبالجيقاهقا!ولكن.وثاهارومامنيتخوفجعلتهالحققة

فماالفقتالطبض،توتأييدهاليونانعةالمدنشؤدنفيالمسقرةوتدخلاتهوتراقيياايليركا

حسدجانيالىاليؤطنيهللدولالررمافيالم!ثررعتقلعىبمحارلةرأياشبهاتاثارت

ملكالثافييومينيسأمثالروماوبن!منهالاكاععلىيعملون؟نواالذ*!جيرانه

مقدوليةروماهـأجتاإخ!!.تحقيقيةلجاقاالدوامعلىترصطباو؟نت.برغاموم
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يستج!لم05رومامعالمتحالفينإبنقازاأالرؤساءبعضهاجمقد!رسصسأنجمبة

نيمدنربشع،ابروسأمثالاليونانيةالدولمنالقلةالاللنبدةهـسصسلطلي

ابىمعة،بولفبرغاموم،رردسمنكلر)باالىوانضت.االمهمنلرئهساكتولها

جي!قعلىلاريااقربثيساليافيبر-جوسانت!ر.م.ق171سنةط!.ألأحهة

رومامنالسلامفطاببال!ربرسيوسوتشجعكراسوسلهكهنوسئهاتسوماد

9آ9سنةيىفيليببفادةثافيررمافيجيقانتصاراتو؟نت.الطليفرفنى

-يثقتقدم.م.ق/16سنةوفما.اولميوسجبلومولهمنكالرنمةمدو.م.ق

.بالهرب،برسيوسمحاولةوف!ثلتلدناعندبرسيوسجيشحروثولوسلقياثةرومافي

وقتا!ابرو3!نينادمنالكثيرواستباحثانهة.م.ؤ167سنة!ىثو)تقدملم

قبلايلإ.ياهاجمتدأخررومافيجيشو؟ن.كعبطوالأطفالألنساءولأعال!ثبالط

داهلها.السفوءا،ذلك

ثورهشكليخذتواالروليةالمكالجديدةاقدونيةاللدولةالمعارضةازدادت!دوفما

بيرسبوسفيلبأنهادعىيسثوساند)اعهشخعىترأسما.م.ق911سنةمسلحة

حركته-كقمىميتيللوسبقيادةجيثأضدهرومافأرسلت.مقدونياتوحيد.،إستطاع

جديدةسياسةل!طاتبعتاندربمكوسفدروماحملةومنذ.تراقياالىهاربأوول

كاعقدت،ثيصالمياابررساليهاوضتمقدونيااطقتفقد.اليونانيةالدويلاتئحاه

.)5،بسالونيكابولرييايربططريقوفتحتراقيالمرؤصاهبضةمعاتفاقاتروما

الجامعةعلىاليونانبلادلطالمناوئةالجاعة.م.قه015سنةصالماليطرت

سنةألررمافيالشيئبلىفارسلالحدوعلىاسب!ارطةمعنزاعأولوبدأ.الأخية

الاخية،ا!اممتمنالمدنبعضانسحا.بثوجوبأومتلجنةهناكالى.م،ق117

الجامثوهاجت.الموتمنبأجمؤبةالورمانالمندوهـنونجاافعارفةاصؤتوعلث

لوش!وسقاد.الذيوج!ثصااسطولهاحطمحيثروماصتفتدتاسبارطةاياخهة

وخالكص،ط!بةوخرل!كلدململ!وكو!تراموقعهد1\خهةامامعةكيوبىموم!وس

وكوركث.

الثادالثرنفىثانعةررماا!طدمت:الثالثوخوسوالصروماكغالهري!

ممرهاكمطموحأالملكهذا!نفقد،السلولمالثالثانطيوخوساالملك.م.ق

انطاؤوجهلم،طلموسالصنيرمن/ملكهاذلكمدا!نتهرر!ج.م.ق202سنة

أورباالى.م،ق691سنةالبوسفورفعبزالضفرىأسهاعلىللاستحواذالفربالى
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التراجعبوجوبفأفذرهالرومانيال!ثيوخبرلميآثارمماتراقيهمن)جزاءعلىيدهواضعأ

لاجئأ،هانيبالالقرطاجيالفائدالاخيربلاطفيو؟ن،انحيوخوسرفضهالذي

فيلي!وتجعلقوكاسابقلقرطاجةستعيدلروماواحدةضربةأنانطيوخوسواعتقد

يومينش،خلفالذيبرغامومملكأتالوسحقوربمااليهالانضامفييرعالمقدوفي

وصل.م.ق291سنةوفما.رومامعوفاقعلىواسبارطءايتولياتكنولم

الحربعليهرومافأعلنت،يونانيةدولةأيةبفأيدمجظفلمإباثيساالىانطيوخوس

واندحرثرموإيلأيفيالجيشانوالتقىلحربهغلأبريوبصادةرومانيجيشوتقدم

أسياالىالروكانيةالجيويقوتعقبته.افيسوسالىالمربمر.،تمكنالذيانطيوخوس

جمرفيانطيوخوسضن)-ومافياسطولحطم.!ي!نوسافيسكيبيوبقيادةالصفرى

برغامومملكيومينيىروماجانبالىو؟نمغنيسيافيالجيشانالتقىثم،ايجة

جعل،كبيرةحربيةغرامةدم!فيرزماثروطقبولعلىوأجبر،انطيوتشواندحر

يرضوا.هانيبالويسلم؟فةإلخربيةسفنهوتصليم،لمملكتهحداطو)-وصجبال

واسعةأرافيبمنحهأياهالمساعدتهبرغامومملكروما؟فأتوقد.فانتحرإنالهمالأخير

وبيثيناالبوسفورالىجنوبأوييسيديا!لهيكيامن-مدممل!4وماردظالصنرىآسياني

.)6(يثمالأ

قرطاجةحدودعلى؟ن:(.م.ق9،106،1)؟الثالثةالفهنيقيةالحرب060

للتوسعوسيلةكلاستعملالذيروماحليفماسينيساالطموحالنوميديالملكالغربية

سيطرةوان.لهروماوتأييدحربهعلقدركاعدممستنلأقرطاجةصسابعلى

دفع،المد!نةعلىالصعبمنجعلقرهـجةسياسةعلىألانانيةالاولي!ركيةالطبقة

مناطلبروباالىوفدأقرطاجةارسلت.م.ق691سنةرز.لررماالفرامات

قرطاجةيحم؟نهانيبالأنلاسمارفضطلبهاولكنسنننلخسالأقساطدفعتاجيل

وبنىماسينيسانوميد!املكتزيددرما.جعلمماانطيوخوسلبلا!لجولهقبلفتأ

زامامعاهدةالتزاماتقرطاجةواحترمتاالزراعةوشجعبلأد.ونظممدرلهأجيمثأالأخير

للنظرمندوبينترسلروماو!فت.الشرقيةحروكالمايحيشروماساعدتأ!احق

!توبرئاسةاللبانهذهاحدىو!نت9نوميدياملكتصرفاتمنقرطاجةث!وىفي

قرطاجة.تخريباقترحالذي

اثاركانوميديامنلمندوبننالأخيرةبذبحوقرطاجةنوميديابننالأزمةواشتدت

منالرنمعلىالحربدخرالاعلىرومامنقرطاجةواعتذرت.الدولتينبينالحرب

ناوماروماالىكرهائننبلأءهامنثلثهائةترسلانقرطاجةروهـاأمرتوهنا.أنفها
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و!رأسلحتهاجميعقرطاجةتسلمأنلمووبافيالث!هرخملسقيرحقهرلا.وعل

الجيوشحاصرثاالطلباتهذهقرطاجةرفضتفلا،أخرىمنطقةالىالمدالنةس!!ا

وخربت.م.ق146سنةثرطاجةسقطتوهكناامهلهانوس!كهروههادةالرومانية

!أ.الهافىو"ص!!ااكثروش!
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ألهلنسي:والتأثرروطفيالسياسيالتطور-ب

وظلتنافبةمرحلة.م.قالثالثأصقرنبدإيةفيالرومانيالدستوروصل

اسس.م.ق2.2سنةففي.قليلةالتاليةسنةسينوافىانائةخلالفيدالتغيرات

الى.م.ق227سنةالقضاةعددوزيدوالررمانالأجانببينللحمقضمنص:ا

القبائلالىجددمواطنوننسب.م.ق242سنةوفما.م.ق791سنةستةثمأربعة

سنةولط.السكنتبديلعنالنظربنضوراثيةفيهاالعضريةرصارتإلثلاثينالخى

التصو!تمنالننهةالطبقاتمانعأقبلىأماسعلىالمئويابلسوضع.م.ق022

هورتنسيانقانونشرع.م.ق287سنةولما.للجلىقبيلتينقبلمنوأضيفت

منجد!دةطبقةالآنوظمرت.التمثرح!علىمتسلطينبموجبهالعامةصارالذي

وتستحوذالوظائفتحتكرومارتالشيرخبلسفيالأثرياءإلعامة-البطارقةالنبلاء

الهالسكلمنقوةأكثراثجملىكدا!.الدولةاهـنيالعلياالسلطةعلى.،لتدريج

بلرو؟ن.والربعالقرنحوالىدامتحروبخلنتهاالقالمشاكلوسطالأخرى

الخزانة.امنا.مناصبمافوقوالموظفينالآشقينالكباراي!تلمر!نالشيرخ

المتنامهةالمعقدةالمشاكلوسطاطارجيةبالشؤونالحكومةفياطبرةمركزهوابلسوهذا

ملىالىالعودةثمواحدةسنةمدةالعملمالح!علىو؟ن.والتوسعالحربمن

قانونشع.م.ق018سنةوفط.السناتلقراراتمنفذينسوىيكونواواالثيوخ

والملاحهاتالسلطةلى؟لح!مالوحداترؤساءومارمالح!أعارحددالذيفيليان

وممالحلظزدريجمعالمممااليوخجملىقالجلرساللوائحعارفةحقمنحواعندما

لوالثيرخجملىأعضاهعلىالهلمنو!نالارضقراطنالثيوخجملىأعضاء

ومفلقأمتكرأالسناتومار.معارضةاوتثرحننقضلهرشوةوتقديمالعامةنقيب

ركلأكبيرأومنصطناعائلتهمنأحدأيكونأندوندخرلهشخصأيعلىيصب

الاولفاركهةفالطبقة.)1(وماريوس!تومثلللدرلةجلىوخدماتعاليةقابلياتذا

القمالح!وظائفاحت!رمنبالتدريجوتمكنتومركزثراهعلىاستندتالجديدة

طم.المنالصصيظلالقنصلمنصبولكنالسناتالىللوصولالسبيللممهدت

العواللمنفقطثمانية؟ن.م.ق146-"02السنينبينانتخبواقنصل8.!بننفن

.م.قالثافيالقنوفما.قبلمنالممالمنصبهذامنهافربيتقلد!القالجديدة

محلمااقتصرالثيرخجملسفيعائلةع!ثرينمنبأقلعتكرةالرومانيةالسياسةظلت

287منالبلاددالحقيقيةالعلياالسلطةهوالسناتو؟ن.القنملمنصبماحدالى

وا!السالوحداتورؤساهمالح!قراراتويلنييرسلالذيفهو.م.ق133حق
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الوحداترؤساءبيدالوحيدالسلاحبه؟نوقتفي،واجباضوالقادةللقناصلويعين

الثيوخومجلى،المطلقةالثوخمجلىلسلطةحدلرضعشرعالذيالنقضحقهو

القائدواختيارالعامةالمهمةالقضايامناقثةاجلمنللاجتهاعالقناصليدعوهدائمبلس

الخاربخيةوالؤون(الضور)الرقيبيبرمهاالتيوالعقودوالاتفاقياتالحروبفيالعام

؟،الخارجيةالممتل!توادارةالسموعقداطرباعلانمنعحة!المئويوللبلس

151سنهففي.الدولةعلىخطرأتشكلال!المفاجئةالأزماتإلشيرخبلسيعالج

و181915السنيرفينف!هلالنصبالانتخاباعادةفيهمنعتانوفأسن.م.ق

.م.ق913سنةوفي،الناخبينيرشونالذينلمعاقبةقاسيةقوانه!شرعت.م.ق

.)2(الانتخاباتفيال!ريلمتصويتغابنيان"انونشرم

وحداتعددقللحيثالمئويالهلى!دستورفيتغيرحدث.م.ق917صنةونجا

قد(للشبابوأخرىللكبارواحدة)وحدتننأنأي07الىا08منالأولىالطبف.

الأربعالطبقاتوحداتعددأنوقيل.والثلاثنالخىالقبائلمنلكلأعطيت

الوحداتعددانأخرونوذكر.025الوحداتجمحبلغأبم،متساويةمارتالأخرلى

ايئربعبالطبقاتادجمتالأولىالطبقةمنأخذتال!اوحداتالعثروان39!!ن

عددزادوقد.الثلثحوالماالىالخامةللطبقةالهلكثرو!هـخفضتالأخرى

المحلسمصوتواوحصر،الحضريةالمراكزس!ننما!الروء،فيالتوسعنتيجةالمصوتن

الناخبننلاغراءشقوسائلالىالحاكلةالطبقاتولجأت.حضريةقبائ!!أربعليالقبلى

ويائلوأدخلت.الفاعلينجمماقبةتثريعيناصدار.كتمماوهذ!لممالتصويتعلى

راحدةعامةالعابهناك!نت.م.ق022سنةفقبل،الفرضلمذاروماالىتلية

عطلةال!نةتلكفيوادخلت.واحديومامدهالذيا،رومااللوديعيدهوارؤفي

ثلاثةالثانيةالفينيقيةالحربخلالالثيرخجملسوأد.خل(بليياللوديهيأخرى

.م.ق402سنةمي!لينسش.م.ق212سنةبسابولليناراللوديميأعياد

فولاريى.اللوديعيد.م.ق173سنةوأدخل.م.ق302سنةواليرير،ليى

سوأءلهاالأموالالثيرخجملسوخصصيومأ14حق5،7الأعيادهذهسددو؟نت

الأعيادهذهعلىيثرفون؟نواالذينالقبارالموظفينتبرعاتمنأوالعامةالخزنةمن

.(الخالعامةمنومثرفون،قادة)

ويكونمارتيوس!مبوسموفععندالانتخابيوممجكعونلنماخبوتو؟ت

ت!ليفو!نت.تمويتهاقبيلةلكلالغالبيةرايبقرر-جثالقبائلحبالتصويت

.الأثرياهالايتحملهاأنلايمكنباهدةالجهوريالعهدفيالانتخابات
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كاداهالررمانابندتتباطولما6زكاد،م!قالثافيالترنوشهد.قتالهةخ!

ومارالوافر!الننالمال!ثرقيةالحلأتدللتطرماللافعو!ن.العسكركةالتزاما!

منسالتهلصالنبلاهبدأفقد.ا،بندكنكلالحصوللمسولآكلاقي،الروبانالضبا!

الثلثحواةالىكالع!كريةالاتحراررعلىالمفررت؟القلكشرررووخفضتالحدمة

ضدال!مةبلسالىدعاوامتتدمحقوأطواالجلدطو!ةمنالر!مانالجنورأعني

وسكنتالسلع!حوانيتفتحتحقألحنؤنردنىلمالأمورهن!كلاالاعطماح!م

القرنلماالرومافيالجيقكفا!ةمنقللتالامورهذه.الل.الممسكراتقري!الفراحش

والعوائلالأفرادليننقائمأوالرقباهالقنحل،مناصعلىالتنافسو!ن.م.قالثالى

فئة!توفترأس،البعضزلاتعن!ممكتش،فسولمتوصار.القرنهناخلال

لىالدمحاوىرفعحدالىحماعتمماكينالمنافةررصلتأفرك!نوسمكهيسفدوففت

للأكاعالهنواتكستطهوو!نمحلهفترةخلال!مة؟تو،،الىووجهت.الهم

علىحصلراالذتالعمكركنالقادةمن؟لأالنبلاهالكبرامامالخطرولكن.بمدصومه

.السناتفوقفهااننسمفوضعوااء،رجهةالهررمطخلالوثرراتوانتصاراتاماد

قوادوقامأوامردونماالصنرىكأسهاظط!ثولسرمانل!و!رافزا.م.ق918سنةفني

+3(إاننسمتلةاهمنواعلركالفوركادجمملات

سنةوكورصه!ص!نافمبهاعقلعةحزير6!م.ق241سنةل!ماالحقثمحندما

ومحوملواالاعلاليونبهايقتع!نالقنفسهاالامتمازاترعا!اهاتمنحا0م.ق238

صتلعأمنوشكلت.لررماالجزتثغععلموفرضحلنا.ولسنا!ينمماملة

لمدةقادةجانيالىحممنهاكلرعلىثانيةمقاطعةوكورصه!كهاصرومنمقاطعة

سنة.

مقاطعةثموالقصوىالدنهااسبايصامقاطعة،م،ق791شةروماونطمت

وارسل.م.ق912سنةوأسيا.م.ق146دنةوأفريقهة.م.ق1ولسنةمقدونية

دستورهامقاطعةلكلو!ن.العسكرتأههتهمابسب!اصانهامقاطعقالىقائدان

الأخيرعليهروافقالسناتمنأعماهعشنمنمرلفةلجنةلاتسنهالذك!اطاص

تنظيهاتذاتحماعاتمنتتألف!نتمقاطعةوكل.المقاطعةومسولماتحقوقروفح

ثلاثةوهناك.الررمافييالحمارتباطهاخلاصهاحمة6وحددونماقبلهةأوحصركة

مددةالأحرارالحلفاهمنالعددقلطةوهيالأولى:الخارجيةالمقاطعاتمنأمنا!

ولاتدفعالمدفىمدودةا!فأوهيالهمهاتوالثانعة.مماهدةبموجيرومامعالعلاقة

راسومحلى.الهزكةعيماتفرضالنالبهةهيالث!خ-والثالثةبلسيرفبةالاالجزلآ
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موظفونيديرهاالتعفيدمندرجةعلىالقرنهذافيالرومانيةالدولةغددت

لادارةوعينالمعتوقينالعبيدمنجندواالذينوالاداريينالمحا-ينمنكثيرون

لقوانينرمدراءالمقاطعاتلا"دارةأالمحاورؤساءالقادةانمبرانبال!المتاطصات

سنواتع!ثرمروريحتمسابققانونارجعالثانية4الفينيفالحربوبعد.المقاطعة

لسرالأدقالحدصار.م.ق015سنةوفي.نفسهلالنصبسابققنطاترش!يحلاعادة

"91سنةحمحالقضاءحقلوفي.سابققنصلأيانترأب!اعادةومنعصنة2،القنصل

المواطنونأعفى.م.ق591رفيبالاستئنافوالمقاط!،تبايطالياللرومان.م.ق

.الاعدامحمعن!منع.م.ق01،1سنةوفيالجلدعقوبةمنالرومان

.ء.ق264سنةفىمنذ.ومصروفاتهاروماوارداتالخارجيةالحروبرفعت

اتالغرامااستحصلوا!اغفةوابالذهبالثربةالدولىالخارجيةروماضحاي!صارت

وامجارات(اشانيا)المناجممنوالرسومالمقا.اسعاتمنوالجزيةالفادحةالحربية

ئءازادالزاءمذاكل.الثانتالفينيقيةالحرببمصادراتزادتالقالعامةالأراضي

الأسابتالعملةوصارتالمجونزثةمحلحلتقنميةعلةامدارمنرمكنهاوقؤمهاروما

نيأرضضريبةلفرضحاجةروماترا0م+ق167سنةربعد.اسياغربكلفي

جم!كطكومايمدينةفسألت،ايطالياكلءنلىالثففيروماتأثيروامتد،ايطاليا

الأدابتأثيروامتد،نيةالأوس!لغتهامنبدللأاللأتينيةاللغةبتبيئلهاالطحال!ثيرخ

كلنيمدنثلاثحصلت.م.ن188شةوفي.ايطالياشعودب؟فةالى(اللاتيني

انالروماالمواطنونوحصل.ال!ملالروهـافيالامتيازوفوندي،يخورميا،ارينيوم

79،1سنةوفي.القريبةكالةنيوزعتالتيإضيالأفيحمصعلىالا-لاليرنوالحلفاه

اطصوظحقمنسببدونماروهـاالىاللاتتيينالمهاجرينحرمقانونصدر.م.ق

القاثدأمروصدرالعسكريةالخدمةالىيساقونبهظلواوقتني4الرومافيالمواطنةعلى

اظالثاالقرننيزادت!.بمغادهـتهاالكبرىرومافي!صجلينلاتينىألف12الى

نسبةعلىطغتبحيثالحلفاءمنيةالعسكرالخدممةالىا!افين4ن!ب.م.ق

النصف.الىباؤخنائمالحلفاءجنودحصةانقرت.م.ق*اسنةوفي.المواطنين

جمعيىكزالمستوطناتتأسيىنيللشاركةاللاتننيدع!.م.قالما3شةومنذ

.م.ق917سنةالسناتمنعهاوالتيررمافيالم!ثرفينلألعادبمنمالتبرعات

روماأخذتحقوالمقدونيةالبونيقيةالحروبانتهتانماسيال!3الحقلوفما

الفروسيةسلاحفأهلتوزاما!نايبمعركتيتتعظوا،البحريةبلاحاهآمهاتقلل

دونماالناليلى؟نواالذينالقادةأوالتهـناصلالىالحرفيفيال!ادةاشادالىوعادت
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عدالنكديدقابلةسةإءةجعير(يوامبر!ا!لف!با!ةالرومايى3الحاالمقاطعة

وثلاثةخزانةومديرجناياتمحكةهـنيىعدهرب.بنتيرالمدةتكوبىحيثأسبانيا

!نتاليالضراشاأما.أللحاصديقةعوائلشبابمم!ىادةو!الرفتاءثمع!كريين

وأمقدونيةأوافريقيةأواسبانياحالاتفي؟محددةأمام!نتطعةالمفعلىتعرض

نيوالغاباتوالمناجموالملكيةالعامةالأراضيأما.وصقليةآبا!؟أراصهاانتاجغر

وكثيرأ.والحدودالثاركرصم-تم.تاء؟تتغلصالدولةملكفهيالمحتلةالمناطق

تعطىالضرائبجمعوظائف؟نتحيثبجثعهمالتصرفيئوناط!متماز

طريقعنالضرائبجمع)الصفةهذهومارتأعلىقيهةأعطىمنعلى؟ترسوبالمزايدة

.(الجهوريالعهدفيالرومانيالمقاطعاتنظامععايبمناهدا!(ءا)الأ"المزايدين

الجيث!مصاريفلتغطية؟نتالخارجيةالمقاطعاتعلىفرضتضرائبأولبأنعلأ

المقاطعاتعلىكبيرأاعقادأتعتهدبالتدريجروماوأخذت،جزيةالىبعدهاتحولتفيها

والرصمالضرائبمنالقليلالرومانيدفعان.م.ق167سنةمنذالطريقة،مارت

يزونالروماناط!موأخذ.المقاطعاتوارداتمنالباقيةالعامةالمصاريفوتغطي

غيرالاثراءضدالمتعددةالقوانينبسنالشيوخجملىأصعمجيثفاحشةبصورة

السناتمنعضوأخسينمنتتألفدائميةمحكةعينت.م.ق914سنةرفي.اثصروع

التصرفمالح!منالكثيراستنلفقد.افالفاتهذهمثلفيللنظرقائدبرئاسة

منصبهزبقائهمدةانلاس!االقانوقغيروالاثراهالماللجعمناصيبمواستغلالهملجغ!

الأمد.قصيرة؟نت

رومااقتصادفيسمةتغيرات.م.قو264123بننالرومافيالتوسعصاحب

ودظت.عريقةحضاراتذاتمناطقفيالمثرقدلتوسعهانتيبةالاجآعيةوحيا!ا

وطرقالزراعيةالآلاتوتحسنتوالفواكهالخصرواتمنجديدةمحهمولاتليوما

المبيدعليهايعملاليالواسعةالزراعيةالمقاطماتنظامايطاليافيوظهرالفلاحة

منوالصوفالزيتونوزيتالخورالفالبفيتنتبمالقاللاتيفوندياباسمرالممروفة

طبقةوطهرترومافيكبيرةعاملةطبقةوتكونت.ايطالياجنوبفيلاصمامراعيط

زراعيةبقاطعاتعلىالسناتأعضاءمنكثيروحملوالتجارةالحرةبالأعالتعمل

بالمثاركامباشرةالعملمنالسناتأعضاءمنع.م.ق8!2صنةقانونوانخا!

زراعةوفت..لائقةغيركاكلالوالسرةالميرفةالىونظرواايطالياخارجالتجارية

.م.ق015سنةوحوالى.المراعيوكثرتايطالياجنوبنيلاساوالزيتونالعنب

الاقطاعية.صاحبالىعلدليلوهوالزراعةفيكتابهالاحصاهموظف؟توكتب
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الىالزراعةفيالقرطاجيماكوكتاببترجمةالشيرخجملسأمر.م.ق146سنةفي

158-66بينتتراوحبلايطاليالىجدأالمساحةبكبيرةاللاتيفوندياتكن.ولماللاتينية

منالكثيرمملوقد.لفلأحفعبد16الىحسابا!محسبتحتاجايكر66وكلأيكر

-ء
002شهبينايطاليادخلواالذينالاسىعددوددر،اللاتيفونديافيالحروباسى

معاملةسؤعن؟تو،اخبرنا0رجلمليونبربعاللاتيفونديافيللعمل.م.قو.15

سنةمقليةفيالأولىامبيدحروبسببيفرمماالاقطاعيينقبلمنهؤلاءالعبيد

جانبالىسنواتثلاثلدةعبدألف07حوالىالرومانعلىثارحيث.م.ق135

عددوقلةاضحلالالىاللاتيفوت.ياانتثطروأدى.قسوةبكلقعتايطاليةثورات

أرضهمنلطردهوجلةبكل،إقاطماتاأصحابلجأحيثايطاليافيالفلاحين

مدداظلواحيثالوغى-حالىوسوقهم3بالجبالتحاقهمجانبالى.عليهاوال!يطرة

يزكوثاأوأرافي!هنون+جعلهمالذيالأمرالقرنهذاحروبلكثرةنظرأطويلة

والهجرةلبيعهايضطرونأاخدمتهم"!ةطيلةمهملةتظلاوآخرونعليهاليشحوذ

الزراعيةالأرافيحيثطالقربغالةالىآخرونوهاجر.الأخرىوالمدنروماالى

اطدعلىفعملتاللاتيفوندياغاطرالىالرومانيةالسلطةفطنتوقد.متوفرةسازالت

للقاطعةالأعلىالحد.م.ق167سنةوأكد102شةصدرقانونوحدد.منها

173سنةوفي.والخنازيرالأغناممنو..هماشيةرأسو.01أيمأايكر031المشلكة

فيوالخاصةالعامةالأراضيبينالحدودلوضعالقناصلأحدالثيوخجملسخول.م.ؤ

الأولى.علىالتجاوزلايتمحقمبانيا6

الحربتلتاليالفترةخلألكبيرأتحولأالايطاليةالجزيزوشبهروماشهدت

ووعلوالسيا!الاقتصاديالمتوسطالبحرعالمءركرررماوصارتالاولىالفينيقية

البلدانجيعمنتجاريسكنهانبهةمليونالنصفحوافي.م.ق133سنةس!كا

جحوتدفقت.أسيادلملحسابيعملون!الأحرارالأثرياءيمتلكهمكثرونوعبعد

والراحة.العملفيهاوجدواحيثخاصةروماعلىأرافيمفقدواالذينالفلاحن

وسيطر.صقليةفيالعبيدثورةبسببالحبوبأسعارازدادت.م.ق138سنةوحوالى

وغيرالمواطنونو؟ن.جلساتهحضورمنيتهكنونالذيالقبلىابلسعلىروماصكنة

.الفوكاء!ثيرمماالسياسيةالخطبالىكعونرالمواطنين
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علىالمالرؤوسأصحابشبعلهالتجارةالعملمنالشيئبلىأعناءام!نهةعلمان

العقودوضعت.م.ق015سنةوحوالى.الحرةوالأعالالمشاركاالتباريةلالممل

المقاطعاتمنوالمواردالأموالتدفقبمدلاسماالمامةوالأشنالالبناكاتمنالكثرلبناه

الأعالرجالوسيطر.والمقاطماتايطالياليالصيرفةحركةنثطت!..الجديدة

التيالحبوبنقلفينشطين؟نواأ!ولابد.ايطالياليالهليةالتبارأعلىالررمان

رأسماليةطبقةوظهرت.روماالىرنقالاوافريقيةينياوشصقليةدكضرائبدفصت

الادارةفيالسنويةالتنيراتأنحيث(الاكويستريان)الفرسانطبقةهيجديدة

زادمماالعامةبالأشغالوالعملالمرائبلجعلجانأ!يهأنروماعلىالصبمنجعلت

القرنأواسطمنذظهروبذلك.وال!ماصةالضرائببععلىللزايدةالمتقدمنعدد

الرأسماليةالفرسانطبقةدحينوال!النبلاهمنالملاكننطبقةجانبالى.م.قالثاقي

قادرينأثرياءو؟نوا.خارجهاأوالبلادداخلسواهرالتبارةالعامةبالأثغالعلت

الفرسانفرقم!نلأخذكفرساناطدمةرحميأاليموتعهدبالحيولأنفسمتزويدعلى

الآنالحرةبالأعالتشتغلالتيالطبقةولكن.الثيرخجملسأعضاهمنتجند؟نتالق

حموافقدالفروسيةبسلأحالعاملينغالبيةيشكلون؟نواولمامنفصلةفئة!نت

ونفوذحمعةالمتكن!ولوالشيوخجملسأعضاءمنأكزثراةبعمموصار.بالفرسان

الاخيرين.

علىالمناعاتوتركزتمنتجةمنأكثرستهلكة.م.قالثافيالقرنروما؟نت

واسبهرتالبرونزيةوالموادالفخارصناعاتجانبالىوالزراعةوالبناهالجيشمعدات

قليلة.العصرهذافيالبريةالتجارةعنومانعرفه.والنحاسالحديدتعدينمناعات

.الفورمعندأوالعامةوالساحاتد؟نهنيمنتوجاتهيبيع؟نالصغرالرومافيفالعامل

يكنوا.العامةغيرالطرقعلىلاسيهاوغاليةبطيئةالكثيرةالموادنقلحركةو؟نت

القرنفيالثرقمعالكالياتتجارةوزادتالبحرأوبالبرسواهبالتجارةكنالأثرياء

معروماتجارةتقدموان.بالثرقمناطقلاحتلال!ونتيجةالأثرياهحاجاتلسدالثافي

فيحتىالمواقءوبنيت.م.قالثانيالقرنفيالمواقهتقدمالىأدتوال!ثرقاليونان

وزيادةروماالىوالفضةالذهبدخولكثرةوان.نابولىقرببوتيولىوعندالتيبر

بيدافيخيرةو؟نت.الصيرفةانفتالاقليهيةالتوسعاتجراءمنوالاستثاراتالأعال

ن؟النقوداقراء!أنمنوبالرنم.الس!نمنالمواطنينوغيروالمتحررينالأجانب

عدمعنتنمنظرةاليهانظرالزراعيوالمحكعالارستقراطيينأنكيرللفايةمريحةمهنة

.الاحترام
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الهقيطقالمتفيالعامةوالمباهيجأك!مةبالحياةالقرنهذاخلالالروماانقافر

أح!غاربةالرذائرتمثيالتيواتالترتدمقوآدي.روماالىونقلو!اعليهااصتحوذوا

15،سنةييانأوقانونومنع.يخةالفالتقاليدمنأنفسهنيحررنالنساءوطمؤاوالترف

الذحىمناونرنصفمنأكثرتملكأوالسهراتملابرلبسمنالاء.ا.ق

صنواتفيعدةقوأنينوضت.م.ق591شةحتىمطبقأ.،لونهذاوظل.للزينة

و!ارتالزائديرأجبذخواللةهـفحدأوضعت؟توتأثيرتحبمم.ق161!184،181

مر%03قدرهاضريبةعليهاوتوضع؟ا!يةذلكالىوماالاتاثواوالحليالملاب!بموجبها

وبذخةمتنوعةالطعاموجباتوصارت.دينار0015عنقيهت!ازادتاذاقيهتهاأصل

خطةوتبدلت.رالحورالنادرةالأطعمةمنآلواعأرأخوردو1أعتيادبآشيئأاللحموغدا

البيتمؤخرةوفيآخركطوغرفأعدةذاتاشنقالعرمةللبيتفصاراسومانيةاالبيوت

.)4(المعيةمتولىوارتفه!.أعدةذاتساحة

بالهلنشيةاحت!ك!انتيجةالثقافيةالحياةأوجهكلتتغيراترومافيحدثت

وأأدبللروهـ"ريكنفلمبدائية.م.قالثا!!القرنقبلالتربويةطرقهاو؟لت

النهارخلالالرقتمعرفةحقبمقدورميكنفم.أهيةذاتتاريخيةكتابةأوفلسفة

الامقامث.!-"263سنةصقلية+!،(ال!ثمسيةالساعة)ا،شولةأدخلواحيث

حذوهوحذاأولادهننعليميونانيينمدرسينبولوساميليوسواضخدماليونانيةبالثقافة

أدبيةبمواضيعرومافيمجاصر.م.ق916ضةمالوسمنكراتيسوأخذكثيرون

لكلضروريةاللغةمكلفةوصارت.لرومااليونانيةالفلسفةدراسةوأدخليونانية

الهلنستيةالحرتةروادمنقرهـاجةغازياميليانوسصكيبيوو؟ن.مثقفرجل

أيديعلىيدرسونحيث!المدألمالىانجاء!الآنيرسلونالأثرياءوصار.الحديدة

وفي.واليونانيةاللاتينيةصعرفةيلزمة؟نالروماني.فالمثقفيونانينمطوعلىبولالب!ت

ره!يودميروسهويدرسحيثالابتدائينالمدرسةالطالبيدخلغرةالثانية!من

الحفظعلىالدراسةوتتند.ويلوتوساينيوسأمثالبلدهكتابجانبالىوغير!

وبين.السيا!الثخصمستقبلفيلعلاقتهاالالقاءوفنوالخطابةالقواعدعلىوتركز

أصاسعلىالمستندةالبيانمدارسالىللانتقالمتعدأالطفليكون17-14سن

ية.واصكندرورودس،اثينافيلاسيهاايطالياخارجسنة.يقضيأنوعليهيونافي

الالفباءفحق،يونانيةآنماطعلىا!"ولاصاوحيثباليونانياللابفيالأدبتأثر

تراجماندرونيكوسبقطعونرى.الاتورص!نيقطرعنيونانيأصلذاتاللأتينية

القصيرةوالقصائد،الملحميالأدبوفىبا!لأدب؟الاخوألامناموكثراليونانيةعن
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طاكاوجودرنماليونانييناللأتينالكتابوقلدوالتراجمالتاريخيةوالكتاباتوالرثا.

(.م.ق916-922)الروماقأد.الث!عراينيوسقصائدهذهومن.فيهامميزجالى

نظمهاالقالحولياتو؟نصت.اليونانيةالنظمطرقوقلدالمأ!ما-اليونانيةتبنىالذ!

الكوميدكلماال!تجاثم.الدؤسةلقجيدالثرمستخدمأالمهمةالأدديةالقطعمناكنصس

وقدافريقيةمن(.م.ق915-185وتيريخ!)(.م.ق184-254)طوتوس

اليونافيالتأثيرفيهانرىفقطقطعستالثافيومنقطعةعثرونالأولمنالهئاوصل

العاشقينمخاطراتعننقرا-جث.م.قالرابعالقرنمنالجديدةالكوميديةللدرسة

اشاراتذكرجانبالىهيالف!العنصربلوتوسوادخل.العبيدومشاغباتالآباهوظلم

!12حوالما)افرانيوستكد.كبيرةتيرنيسيثعبيةو؟نت.للعبيدالأسيادكظمقاسية

.م.قالثافيالقرنأواخرفيوظهر.ثلثخصياتالرومافيوالجواطلفية(.م.ق

-018)لوكيليوسكتابهومن.والعاداتالأشخاصمعايبصورالذكماالساخرالأدب

وحوىفملأثلأثينفيالساتورايكتابهثم.لهقطعاليناوصلتال!(.م.ق201

الرومافيإناعرعلىتأثبرهترينابيت0013حوالطمنهاليناوصلوقد،عدةمواضيع

هناكالفنيالنثروفي.للآخريناللاذعةوانتقاداتهعصرهأث!عارهوتوضح.هوراس

وصلتالتيالوحيدةومقالته؟توثم.الرومانأمجادفيكتبااللذانوأليهنتوسبيكتور

المعروفينالعصرخطباءومن.العمرطرازالخطابةو؟نت.(الزراعةعى)الينا

ناالا.م.قالثانيالقرنخطبمنالقليلوجودمنوبالرنم.الغراكيانالزعمان

بالقانونالاهتمامالآنوبدأ.تقدمهاعلىللبرهنة؟فيةتكونقدعنهاشيثرونشهادة

.وسولبيكوسسكيفولاموشيوسأمثالكبارمثرعونالعمركايةزوظهر

فالفكر.الرومانيالسلوكعلىكبيرأتأثيراالأخلاقفياليونانيةالنظرياتوأظمرت

.الفترةهذهخلألأهيةذوفلسفيأدبيظهرواالامالةتنقصهالرومافي

القطععداوف!.والمفرداتالقواعدفيواضحأاللاتينيةعلىاليونانيةاللغةتأثيران

الأدبفانالزواجحفلاتفيتغنىالتيوالفسكينيالساتورنيةالمطاللاتينيةالشعرية

ملهاةاندرونيكوستر-اعندما.م.ق024منابتداءيونانيةخلعيماذواللاتيني

الأولىالنمينيقيةاطربفيالانتصارلتهجيدبروماالعامةالألعابفييونانيةومأساة

الهررينمنالأوائلاللاتينالغراءو؟ن.بسيطساتورنيشعرالىالأوذيسةوترجم

الىبيرسيوسمكتبةنقلروماعلىالهلنستيةتأثيرفيالمهمةالعواملومن.اليونانيين

روماالىاليونانيةوالوفودالأخيينالمهاجرينآلافووصول.م.ق167سنةروما

العاملروماقوةت!اضمو؟ن.وشتوس؟رنبدلى،اءسلتهيصمثلكباروفلاسفة
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-5*)ئ!لىسضنصسالأوائلالررمانالأدباهومن.بروماالأدبيةالفضةلىالمم

ورنانهةأداورلىالرمان!ةالمواض!اخ!3!تيقأصلمنيفاعروهو(.م.ق991

روندكزيمنثاكوثصسلم.الأولىالبونيقمةالحربعنساتورفيشعرلىملحمةوكتب

.(.م.ق86-"17)اومبر!امنواكيوس(.م.ق022-013)

محتفئد.العامةالطقوسليالدكنهةالمثاعرالفينيقيةالهرليقوتالدينحقلفي

للطئوسوصارت.والعهافونالعرانجونادوازالفؤولفكثرتالخرافاتايامهاخلال

الناسصثضوحقهبر!قدالقديمةألهتمبأنالناسشعرفقد،شبهةالأجنبية

رحمعأبهاالمعررفيرالعباثةأث!لكلالدولةمنعتوقد.الموقأرواحلارضاهأحياه

معين.3كتارالفورمدالممنرعةالسحريةالكتبتسليموحتهت

طررادةلعلاقتهاربما(العظمىالأم)الفريجيةسيبيلالربةطقىالآننجدخل

صار.م.ق018سنةحوالىومتذ.منهاهاجروااجدادلمأنالرومانيحتقدالق

.البلاتدلهالدولةمعارضةمنبالرنمبالفةشعبيةدايونيسيوسالالهلطقس

والأضاحيالد!يتالاستعراضاتعلىالكثيرينعتدالتأكيدفيهصارالذيوبالوقت

!وسدسسمقالةوترجمت.العديدينالىبالآلهةالثكسىفقدالفألوعلامات

عبدمثاول!نىعطامرجالسوىلشواالآلهةبأنتوفحوالتي.م.قالرابعالقرننهاية

اضعفمماالدينيةأف!رلمروماالىوالأصىالكثيرونالعبيدجلب!.بعدفماالناس

عامة.بصورةالكمنةتأثيروقلالتقليديةالرومانيةبالآلمةالايمان

والنظرةوالأخلاقالأف!رصبفيأثرتوالتيروماالىاليونانيةالفلسفةتغلفلت!

الااليونانيةالفلسفيةالتأثيراتلتدفقالمحافظينمعارضةمنوبالرنم.للرومانالدينية

شعبيةالشكمدرسةأوالجديدةالافلاطونيةللا؟ديميةوصار.وقوةبصرعةستاثا

الكونيةالظواهرلتفسيرهاالابيثوريةشاجمت؟.افلاطونخليفة؟رنياديسبوساطة

رودسمنبانايتيوسمعالهايدبعدأتمض.أكثرالرواقيةشيرعو؟ن.العليةبالطرق

لأف!رصارت.م.قالأولالقرنوفي.سكيبيوبرعايةرومانيدرسالذي

العقلنورورؤيةالتقاليدطرحالىالناسدعتحيثبالغةشعبيةلوكريثيوس

.)5(معتقداضخرافةلمميبينالذيالطاهر

الرومانيةانه!اؤيجديدعصر.م.قالثافيالقرنمنذبدأفقدالفنحقلوفي

العامةالبناياتوكثرت.اليونانيةالأنماطعلىالعمائربناهعلىتنفقالثروةأخذتحيث

تزودانوةخاتانضفتيهطولعلىصناةمعالتيبرنهرعلىجديدحجريجروشيد

08
http://www.al-maktabeh.com



وبلطتدينارألف3.فىحواليكلفتهوالتيالمدينةجماريبناء!توواعاد.بالماءروما

الأعدةفيالكورنثيالطرازنالرو!وففل،العمارةفيالهلنستىالطرازوم.الشوا!م

حقوصورتالبيضاءالجبسيةبالصورالبيوش،وزينتالبر؟فيبالحجرالبناءوشاع

فيالحيرللسباقفلامينوسصاحةوثيدت.الملونةبالصورالبيوتفيالأرضبلاطات

جريزصممبد)وسيدالعدالةوقاعاتالباسيلي!توبعض.م.نالثالثالقرنثاية

الأر!فةوبنيتألأخيرالمعبدفياليونافيالمرمرواستعمل.الملكةوجونوستاتور

الروهـانيالفنعلىاليونافيالفنتأثير؟ن!.الشوا!مطرفيعلىالسابلةلمرورالمسقوفة

ركالمصصورعلىالاهتماممركزينالمدافنبصورالرومانأولعفقد.وقويأمباشرأ

الطبيعيةبالاحجاموانثيلالنصفيةبالتهاثيلاورماناولع!.العسكريةوالانتصارات

وتمائيلالرومانالاثرياهبيوتفيللاملافالثثعيةالموتاقنعةهذهومنوالصور

لللوكبرونزيةتماثيلبصنعالدولةوامرت.اهـابقينالعوائللأفرادالطبيعيبالحجم

عادةمارتالثانيا!ن!ايةوفط.العههـالجهوريبدايةفيالاصطوريننوالأبطال

الواقعيةألرومافيتالنصواكد.العامةالهلاتنيشرفمعلىانثيليضعواانمالح!

.)6(بالعملبالطبيعيةالاتروص!نهيامفاقتالتي
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الهوامكلا

01،هـمهـ7ءم.2413-2100.

2.كا!ه!4+ة3++أأء+هـ!.100أ-42نه.+

3..+!ح.253.00ء23

4.!!هكا!+34أ+ولهـهـأء+.4100-9هـأ2.

5.ح7أما"هأهول05ء+.0.32-71200

6.هـ7!،ءم.5100أ-أء52!!همماة4+5أ++هـأ5+!.0!71أء2.7
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الد"ا،مى
.م،فى*1+لاصدمهـ"1كاكل!*ت

*مامةييصهـلأالملأ*سىاللطل!ةا!دلأالهار!ةالديا!ط!

لليصكللىلهاه!اللضلل!،م5""،1!ئةلة.ع!ر!الطصفىه!لم

الي،ولف!ادلوىالأل!مساحةهد"م8!الراكا!دم!لأ!دليمد

أسىماأراطم!دواالذ!الفلاحطالىالماثمله!ماشدهجأ!كر.*

يام!مةالمعهةمنللحدكثلةدلاكواكراماتبكئ!كرا!يإهكل"الا!

!مهالرلمولعلاحالمقكلصممملحط!رإصأ.ورطةساطة،طمط

فليحقتطعهن!لستور!لصراعكطكةو!نت.)1(الال!ر3طرمعاحة

!اث!رفتنطةعاللةنلمن!راكو!!ىد!بهوامد"واللالد.)2(!ا

واننضيمرتققنصلأواللهصاروقدالمامةمصالحصالدفاعلىألراثماسس

ك!دوك!أالثلالنسندوهوللعاتيضأ.م،ق*1سنة!راكوس!هإور!ى

)3(المنحد!ثةوالقواننكالمشاكلاطاسالمماللراكض!ععرالمع!نجةاللئاالمنصى

فاتو!نتالكوسكهبصاكنةوهيكبمامه!ل!واللةكدرندالكوو!ن

حقفمالنا!وتاثرالمحطاتفىدروثنهةأولادهامفملىوحرصت!ال!ةمالة

الماثوالتمافة!الناسوالتألومالهطاكةفالائد!ىلهاأحا.دإورسأنئ!ل

فىمهثلئمنهـرولاضأمثلاالمدرمضحوامديكلالالنانهـرسوقد.ثطعلن

لرووروس!"الرائثالمللةسين!مانرجماالذ!كوما!و&!ومهءضاالهلالهأ

فىلإهوسوارمط)،(ولل!أصيالنيألالهر3هلسلصلمصام!ا!نة

الأصانمعللال!لىهلالماهعاس!اياثملكزاكوكرأحمب!اد!ةالىصمة

الظتأنمنلمرلم،هندالقارحامىسطل!أ!أبلصمعاه!ا!ئوف!القت

منمىعلمرلديلإه!"لامملأل!،)5(نعمالانقا!للال!ةللدررلد

كدرروالدافيالدهلىاللسالىالنراسالاصلاحفىلالحتهعدلم!نالئهي

كدألهك!ظهةفىكردلئد9منمأرافيلاالذتالعامةكلالوامعةالأرافي

الد!الم!يحيموثاهداصهائماالىطرثدوهو!اتيطركامر!ادالهال!الارافي

الاكدوالمرومااحلمناحارالذ!كأنسرلىوهرالواصعةالمزال!معلى!عملون

السلأحهملرنكاخساول،واحدامحاللةحاحةلسد!فاالماحةضةمزاص!ما

لدداالذ!رلاالعكركةالهسةالىلاكاقنالمهدلأنالامباطوركةمحنلللفاع

بة،الدررظا!ومث!كلتروماولاسماالمدنفىحمامأالآنو!صثونافمأ
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حاروراالذرزولكن،ا!ائأسنأماكنلموالدجةالذلا*ان)دحل!ةفىنذكر

ور!م!للدناعناثق!ألم.رالثمسالمواهسىلد"!ىلمدمأحلمن

الاعطافلرفىلرا.أحلمنلئطوكندتهارمناكأ.مفاأ!ألالدرزومنم

لمحطدلم،)6((الأرضمنمركعتدم3لدلصرلكنالمم!الا!مونالم

المحكومةمنافسةحانيالىللندهدرش!مأو!ىنتت!نالعهيطكأن!إور!

الهزلآ.من!تحص!!نتالنيكالقمع!لكالهاهةالمزاكممنالهنطةلمات

لكلالدوبةمصافىر6الأزانيئاكن.والم!مىتهبرورستدمهالذفيالتاننأكد

ولدتكلهناككر016مفاكنفعىأككر،3صنمساحتهاتز*القالهاميةالأرافي

وهوضوالاجمارالصراليمناككر،6ؤ"32ينالقالأرافيوأ!ت!للالد

الأاني،تلددمررباالقوالبساتقثهدوهأالقال!ناكاتمحنايارا!ئأفحامه

كلرزعتاككر18-9ونساح!ا!امنتنطعالىالمصادر8الأرادئون!مت

للدولة.!سطأاجمارأعنهاعلغعواأنوللد!ملاارافيالذتالفقراهررمامواطنئ

اطالهادالفلاحنتوطنعلىوالعملررمالىالبطالةأزمةحلالقانونواسثهمد

جمعارضةلعلهالقبلىاكلسعلىاللائحةتهب!رسوعرض.منهاافالذمولاميا

كاهدادسرباكلالنلاحونتدضاللائحةعلىالتصوكتيرمد!.لاالشىهلس

للناساللاصةكتلوأن!ئبهأمرابلىل!خطبتهنلاو6تصرورسالمأنو!د.!ا

احماررمنلا!تكنوفعدننسهالثونبلسراىطا.ا!لىكنايةلىاكتمى

كلمالاهئراضتهبركوسمعالثادالنثهيأوكتا!وسالىارعزتهبركوسئر!م

السناتامامالأمرعرضكل(ثهبركوبىرزمالهاوكعايخوس)النقباناتفقلمالقانون

ظفطليالقبلىاكلسالىكاقثراحالأضرفتقدم.نهبروركل،بمشر!3ند؟الني

!قلللفاحئي!بأانتغبؤالذ!نالعامةرفبةضدالئبلىمعلتواطرأوكتافيوس

كلتأضا.ثلاثةقوا!الجنةوشكلت.!دلهأخرلمهيوانتخبمأرادلهولمممالحم

ت!ثرصة!لاحهاتأعطهت!ود!وسزرجتهووالدغا!وسالأصنروأخاهتهبرروس

واحتاجالأرافيوق!عت!عملهااللبنةرقامت.المامةالأرافيلتحديدراصة

العاملينوالموطفننالمساحذرواشدفع)المشر!ملتنفيذاللازمللال.تيبركوس

وحيواناتوكذدروعددأدوات،يثراهلمييوتكناهعلىنعهنمللفلاحنسلفوتقدلم

أنوحدث.تقديمماالأخيرورففى،)7(الشرخجملىموافقة!ستلزمأمروهو(الخ

الىويملكتهاطاصةل!موالهأوصالذيبركامومملكألثالثاتالوسالآونةكتلكتولما

التركةتلك!وضعالمئويابلسصوتوضنالنرمةتيبر!وسفانتهز،الوربافيال!ثعي

وأخذواكالقتلتيبرورسكدددنالسناتأعضاهمنكئيرانج!.اللجنةتصرفتحت
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علبطكماانالوكاوعولانفابئاحنلافىمفالمم!+ح!للدانامط
ثانعةنفهترثعمحلىتهبرروسممرهنا!)"اساكلمل!سهكلضسط

مدة!تقصرورعدارطاالطمقة!اكللص!لرملولمةتنصى
حقوش!ا!اأالىالرأطلت"هـصانطثةمنهلمتضدوافىالعهكرهةالحمعة

دلحا!د!.الصر!فدوالاثراه!الرضو6المتمضالمداطماتس!مومدلم3ال!النطم

معبدلطالسناتاكقعاتهبرورسلمصلحة!سوالتصو!تت!نالني!ت!

القاكنتنفعذممه!توكيممامل!نل!ه،طن!بورسرضةمحلىسوتوا!كص

م!يم!رسعلىاطبقالفاضيافهورولكن!إورسدصاعدةكمونواصى3.هتله

نهرفيجمثضدرمواوقتلولمجو!زمعهدميد!ندالثلاللأةحوالىسمال!الغر!امه

علىحكتتهبرورساتباعقعةلهاكلة.م.ق32!سنةضرعكةوثكتالن!و.

الأرافيلجنةا!عتهرتتهبر!وسمقتلمنوكالرنم.)9(!ن!وطبقكالموثمنمضى

طريققياسحبرفيليناسالقنصلرافتغر!م-ةقص912سنةحق!نوفهئيفى

،(للنلاحنابالنسحعلىالرعاةأحبرمنأدز)كأتتاللأالأرا!نى!افنتئل!ف

مفقوذالأرافيملكيةسنطتمنالكيم!نتمد،سأالأراض!نةملو3ن

علىتعتهداللبنةاخذتويذلكالزراصةاول!اتئياطدومعالممطملذالت

ممتل!تعلىتجاوزاتالىتوثكماأنالأمورهذهلكللا*و!ن،الأثخاصثما!اث

يأمنمالفقيروالطبقةتتسملمالادطالجىمناراضاللعئةوأخذت.الهاتالأشافى

وجدؤوالذيعنمعلافععن!حثون/الأخوكنكعلطالقاكنكفي2مناقطع

ونجح.الا!ةالعكركةاسهاما!!رتالنيتاهرفىلحاكةنوسسكم!اط!اد

الا!لالعينالهلفاهيخصف!القنملينالىالففالهةالمئةعيلاحهاث!ووللسكمى

مممة.طرلدلىمهثأوك!وترالد!

حالمعلقدو!ن،للعامةنقهبأكراكوسثاورساتعى.م.ق123ضةد

مدحه،الأفقواسعالثغصيةقويحطعي!وكرفىشا.م.ق126سنةكزاه

بينالفتةوخ!ل.ون!ثطذ!الخلقعالمااطقولهرصرحلأنهوقاللموئال!

الثقةو!علت(والأعالالمالرجال)الفرسانطمطنفىازثاد.م.ق122-122

013سنةوصدر.اتتمنبالاعلاحأملأيالعامةوفقدوالنلاهالمدنما.!

العامةلمييانتغابباعادةويم!محالت!ثرح!دصر!أالاقراحت!ثركايعل.م.ق

واقترحقنصلأفلاكوسفولفيوسانتخب.م.ق125سنةطط.متتاليتينمرتض

رفعحقأ!الرومانبةالجنسيةوالايطالييناللالننمنالراكبنبموجبهيمنحمث!م
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اللاتينيةالمستعمرةرثارت.ثلصروعهولكئالرومانالمندوبينعلىالث!وى

.ضدةبكلثور!اوأنهدتالجنسيةصثررمفثلبببالرومانفدفرجميالاي

تقيملجنةفيلعضويتةوسلامتهسلطتهعلىخطرأكايوسيعدالثيرخجملى؟ان

وقد.كراكوسعائلةمنولكونهبالجاهيررلتأثير؟تيبريوساخوهشكلهاالقالأرا!ي

و!د.ابستاتبسلطةهغرةماقانونأكرسبعةنقايتهمنالسنتينخلالسن

-طا-الأح!مأصدرلثةال!المحكةأعضاهوضداخيهقتلةضدالثعبحرضانتخابه

واصدر.(بالإعدامتيبريوسعلىحمالذي)بوبيللوسرئيصهاونفيأخيهأسان

الياسيينالمتهمين!اكلةخاصةمحا!تببهمبهعلمنالسناتيخبهمنعقانونأالقبلىابلى

طبقالطوارىءلمواجهةجديدأقانونأوأمدر.التظلمحقلهمليىإلدينأولع!لا-!

الاقتصاديةالم!ثاكلحلعلىقادرةقويةحكومةخلقعلىوعلضدةعض،بعدفما

ههووجه.الحلفاءوسخطالمقاطعاتادارةومنهاالرومافيالتوصعجرهااليوالاجآعية

احياءعلىعدثم،الوسطىوالطبقةالفلاحينوكسبألشيوخجملىحركةشلالىأولا.

وبدأالسابقةالأراضيتوزيعلجنةالىالسلطاتفأعادوتوسيعهتيبريوسأخيهمثروم

الىوالومولالأسواقالىمحصولا!منق!علىالفلاحننلمساعدةطرقبناءبرنامجبتنفيذ

.التجارةوتح!ينبالمدنالبعيدةالاماكنوربطال!ياسيةشؤو!انيللاشزاكالمدن

وجهالذيالقمحقانوربتمثرءالقبليالهلىكايوساقنعرومادهاءاجتذابولأجل

مائة)المدينةص!نعلىللغايةزهيدبسعروبيعهاطارجمنالقمحشراءالىالدولة

روماالىتردالحنطةو؟نت.(الواحد"غالونات8"للبواشلفلس

والتخزين.النقلسوىلاتكلفهاوهناالخارجيةمقاطعاثامن

الواردالقمحلوضعرومافيالكثيرةصافازنوشيدت

اللباشتقديمالدولةيلزمعسكريأقانونأغايوسو!ثرع)01(.للعاطلينالعملوفرمما

وزنانقمى.م.ق122شةوفي.اثما!امنهتستقطعأندونللجنديوالسلاح

أموالمىوقللففضةبأموالضرائبمدفعمنالمواطننمكنمماالرربافيالدينار

مستوطناتببنا+قوانننومدرت.الرومانالحلفاهمنالعامةالحزانةالىالواردةالجزية

الثبابأمامفرصأوفتحترومافيالس!نكثرةازماتخففتوافريقيةا!طاليافي

قربومنرثيا،تارشتومقربنبثونا،؟بواعلىالاختيارووتجع.المستوطننن

موقععلىيونونيامدينةوشيدت.المستوطناتلمذهكواقعوقرطاحةاسكولاكيوم

125)الأرافيقطععلمووزعتروماشبا-منألاتستة*وصكنالقدلمقرطاجة

الىذهبحيثالمدينةهذهتأسيىعلىكنسهغادوسوأشرت،(الواحدةللعائلةأيكر

معارضةفيذلكمدنجحالشهرخملىولكنفمإالزمنمنفتنويتىافردقة

.أوضطو!!دفماطبقهالذيالمئرد!3
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علىالسنات!سطزرافهةتكنلمالقالومظىاالطبقةلمصلبةقانوننفاورسقمم

ثكلعلىضرائباتتدمأنلأسهاصحفئانون.مرارلا!االمتاطعاتوالالاالمالهةالأمور

هناواث!ي.صنواتخىأمده!لعلنهةالمزاعله!ليترصرلمنو!طىهلهأكمعع!ثر

الهملى6تضاككونواأنمنالث!خملسأضاهومنع.الدخلمضاضةالىالقاكن

اط!مكتلدأنواثعتررر.الروماصةالمقاطعاتشعو!!اسنفلالالمنهمقلهائالمثكلة

ما!عاللأ!سرمادصهسلزصألفئةأرول!نمالا!قلاوللهنهاضتهارمننمالذ!

وعوذ*.الأح!ممحلىوالنأثبركالمالافراولم!عيحق(دكاررنصفألالىسنة

لائحةواقثرج!علماصنواالقالمقاطعاتلنهبممالح!منكعرهناقانونهجموكي

عارفهاوالقالروماناطلفاهالىاللأتهنةوالهقوقللاينبانهةاليانيلوكماكنح

لتندذالسناتوكدوفد.فا!وسفدالأخوتأمرالىوأدتنو6يكلال!ثونهلس

العامةلمهيفىد!شوسلفهوسماركوسشغعىلىخدمننذفاورسضدمرامرته

للعامةنقهبأانثغا"6اعادل!فاروسفشلوقد.اللائحةعارضوالنيكا!وسمزبهل

منننسهحما!ةالاأمامهوما؟نالشصيعلىالتأثردسلطته!ذلدوفقدالثالثةللر6

لاولنذرتكتغذ!أعدائهأماممنفذكلسدكلوملضدهالسناتموامرات

لوصوساحمهشغ!!نمؤونات،..جمماعتهوالتنكهلرومافىالعرصةالأح!م

ولسلهزمهلو!شقورباأل!!نولا!نمعهدد!نجةلىأضحهة!قدمار!وس

فاروس!نأنالمشالح!راناحث!ا.حاملأالناسمنح!ثدوفيطرالفانتونص!

أثارتوفد8السهنين!المواطنىوحما!اكا.نامتأحمان!أ!الوثولىالأخونأمؤحاضرأ

دلسوفاورسوحال!"!السكىانتون!بررقتلفتقمفاورسأ!وانأحدالاهانةهنه

لشد(تعمهحدول)الط!ضالرربانالمواطنقحم!هـماأوبييوسرلكنالهدث

فاورسمحلىوأك!واوعيطموأ!واضالسناتأضاهمنمركد*معوتقدمالدرلةافر

فشلتولما.الثلثائةعنما!ز!دمنهموقتلالاثنتا!عندالأخررنولأ.وأتها!

درمواراسهذلك!دأمحدا،هوقطع)11(!تلهعيامرأحدالهر*لىفاورسهاولة

رلكن).12(.فاورساتباعمنالثلثائةحوالىأمحدصتهموشكلت.التهبرلىكثته

الدرلة،أمدرملىسطرتهمنوكللالشونملسنفوذاضمالىمنتمكنفادوس

فىالموطف!كلاثوسصتخدمقاعلىالمواطنونحرصوقلالدولةهههةوضعفت

)13(.اكلمثىلىالقرنزعةونشطتالمسررلنونخاصةالفسافىوتنشالدولة
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ال!ادمهالفصل

وصولاماره!:االارمهةوالانطتاد،خلىكلالمط

جبمحسى
سب-جمض---ت

!اأتادصار!ستونهكوسقادهاجمعارضةثرفامومدالثالثأتالوسومهةقوبلت

تؤ*هولم.وحلفائهاد!مافدالسلاحوضرافهسوسطحمارلآمنالثافيورمينشالملك

ماعتوصعان.اسطولهأفيسوسودحرتفوكيةعداالمنرىكأسيااليونان!المدن

مؤ!دة!رياهجنوبأحقالبوسفورمنابتطةالغر!مةالصنرىأسياالاضطرابات

قيادة.م.ق131سنةالأخيرحركةلقمعجيشأروباوارسلت.ارستونيكوس

تراجعولكنهليو!يمدينة.م.ق013سنةبدايةفيوحا!رتموكهانوسىاصوس

الذيبرثرناالقنصلالقيادةفي.وخلة.قتلهالىأدتتراقيةفرسانبقوةوامطلم!ثمالأ

برثرناموتبعدرجا+.روماالىالغنالممنالكثيروأرسلاريتونيكوسدحر

منواستحا.ثأسيامقاطعةنظمالذي.م.ق912سنةقنملاكويليوسالمفاجيه

روماأعطتحيثالرومانيةأسيامقاطعةالصفرىبأسياالغنيةالساحليةالأقسام

وارسلت.)1(البلادفيالدويلاتملوكمنأعانوهاالذينحلفائهاالىالمرتفعةالمناطق

ماسطهةمنصقةعلىالنالينلهجماتحدلوضع.م.ق121-125بنررمانيةحملة

منونظمتالأرفرركماقبيلةعلىهجمت،اسبانياالىالطريقوضان(مارسيليا)

الرونخمهرحقالألبجبالمنتمتدالناربونيةغالةباسمرومانيةمقاطعةفرنساجنوب

قبطةهوجمت.م.ق118سنةوفي.وابنهالارفرريملكبيتويتوسروماالىونفوا

كايليركاومناطقدلاشياساحلعلىحملةفيفلاكوسونجحالألبمنطقةفيستويق

بمد.فيااخرىحملاتاارسالحيتالق

نوميد-علىكللكسينيساوالدهلعد(.م.ق118-914)مكيبساجاه

ؤاذرولههسعالولداهخلبهالال!وفاةوعند(تقريبأالحاليةالجزائروهيماصيل)

وصدتشرعيكرالهناالاخيرو؟نبأرافيها.طمعالذكلما!وكورتاعهماوابنالقاصرت

الررماندلمساعدةمكيبساارسالانوميد!تهجهو!ققيادةالراحلعهزمنالهه

ملىأضاءونكثروناصدقاهولهالنظرولعدكالشباعةمعررفأو!ننومانتيا

دولةالىهر!الذياذرلعلوهاجمههسعالعهاينروكورتاقتلانالثون.وحدث

ساحتهلتبرئةررماالىمبموثينكوكورتاو!ثرومامنالعونوطلبهاوؤ

!و!رتااقناعحاولتاالحقائقلتقميلجنتينالثرخبلىوارمل.الرشؤم!تعملين

ومفاحأةاذرولازاحةروكورتاركبةو؟نت.السناتالىنزاعهواحالةحر!تهكا!ات
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ن!ذاتهالوتتوف!.بيترفكيانومهدكةكلعلىثس!طرتالشهرخطس

ررمالحلفاهالتورييوهامواايليربا!ثمالكزوقدأصركاثمالمنهبكون

حىثندحرالنحاح!ربرشهاثرضدمسوماار!لتهاالقللح!لةككتيدلم.نور!كوم

خناتورشرتاشددبالأمرتتحققاللبنةفهه!نتالذ!الوقتل!،نوركةمر*

.(ذنط!نةربما)صرتا!خلوقتلهج!رشهدحر،.م.ق112شةاذرولعلى

ثالر6وثارت.ررفورتاضدحازمموقفياتحناذال!ثغملسالعامةنقيمه!وسوهدد

ورص.ستالقارا!طالعذبمقتلالأخباروصول!دلاسماالأخرفدررما

وارصل.م.ق111سنةعلجهاطرلطأعلنتالذكل!!وكورتاوفداستقبالفعلأالسنادظ

ولكنلهلتهالقاثةضرالاضرواختار.!تها!لهوركنوسقعادةفد.روماقكهش

يالرنملرومافبلأسلامأمعهفمتدواروكورتارشالمحقافر!مة!ثمالالىوملواانما

ياضافةاهلةقادةوا!ررمافيالمعاهدةورفضت.بموجبهلررما!وغورتااستسلاممن

لررماالذها!عك!وكورتاوافقوقد.!يثيوسيقهادةبدلااخرىحملةوارسلت

النيماصهن!ساحفيدماسفاأنناكرومافي؟نانوحدث.الرومافيالثعيوموات

روكورتاطرداليئبلراتررواخيرأ.!وكورتامنخونأانر!ةشمالمنهريي

قادهاحملةلذلكوارسلت.م.ق011سنةضدهالحرلطواستئنافاعلالهامن

جممهع!دثمفاصلةممركةزلمواجهته!وكورتادفعصجزالذيالبهنوسجورورس

ررافقطمل!لموكورتااعترفحرجوضعفيننسهالأخيررأىولما.اولوسأخههالى

ا!وأثاررومافيسيئأالرومانيةالهلةهذهاندحاروقعر!ن.نومدكاصاطلاه

منطققزالثواراندفاعايقافعنالرومانجزأنباهمعوصلتا!الاس!ههاكا

أكبرمماكالةركزولمثانيةالدانوب.م.ق901سنةالكبر!وعبوروالرونالطنولي

كودهررماقكهشحرؤ.الكبرثطدجؤسبيلانوسقاد.جعشارسالعلىررما

الهنولىحماقيمداقةعلىحملالاخيرولكنيوكورتاكهشمهتطلوسالقنصل

للاقتصافىافر!ا!ثمال!هعةررماعلىروكورتاحرباثرتوقد.الريركبنواالد!

فأخذواالنرسةالديمقراط!نوانتزأنفرسانطبقةعلم!ثاركا.شلتفقد،الروماق

حهث.م.ق801لسنةالقنصلهةانتغاياتعلىالأحوالهذهواثرت.العامةصون

ومذدالأعادحتددفث!داردعن!ومفرسانمنمواطنوهومارورس!دوسانتغي

قبلمنالهاسةحقلماريرسودخل.امطعانوسسكعب!وكرفقةنومانتهامعركة

تصوكتجمعلهفيقدمهاقتراحوأثارللعامةنقهبأ.م.ق911سنةانتغيحهث

اتياحيقضمحندماالد!قراطهقففنةاثار!.الاولفاركعنضي،سركأالثعي

لما!تسيانتغاكاتدفشلهالىادتهذ.لكن.الفرا!القمحقانونكوم!زطه
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السفلىبأسباني،وحمقاضياانتخب.م.ق11فىصنةوفي.سنواتثلاثالعملاعتزاله

تقزخوأميةنفوذأ(قيصريوليوسعة)جولياز؟اجه.منوأكسبه.وقوةبنباح

فيكضابطميتللوساختارهش.الانتخاباتفييةصأكثرالعامةبمرجبهأعطىقانونأ

ايطالياالىماريوسوحضر.والمثابرةالخاعة!رائعأجنديألكونهنوميدياالىحملته

الحزبماريويراجعلوقد.بهفازأكيالقنصليةلمنصبنفسهخلالهارشحاجازةفي

القلأالحربباطالةواثمه!الاثننماريوسانتقدوقد،ميتيللوسجانبالىالاوليفار!

والطبقاتالديمقراطيننتأييدعلىحصلوقد،قنصلأانتخبهوانفورأيا!ائهاوعد

ارستقراطعةبيننزاعالىالصراعوتطوريانال!جانبالىوالفلاحننالعمالمنالدنيا

.الأخرىولمئاتالشرخملس

ادخالفيبدأثمللقنملنائبأميتيللوستعيننهوماريوسبهقامعلأولان

شرو!أيودونماطبقتمعنالنظربغضفيهبالانخراطللراكبينحمحثاطعقاصلاحات

الجيشجعلمعينةطبقاتعلىاطدمةواقتصارالقلكشرطوجودأنونعرف.للقلك

الذ-شالمواطنينحماسةوعدمرقعتهاواتساعالدولةحروبكز.زوسطلاسياالعددقليل

الج!انيةقوثمسوىلد-3لشىالذينالفقراهوبدخول.الملكيةشروطفمتتوفر

وأعطتمالعيثىبوصائلالدولةزودضأنبعدلاصياعدداوازدادالجث!قوىرحماستم

منحماسةالجثىفيماريوساصلاحاتولقيت.الموزعةالفنائممنكالزاهاملأ

علهمواقتصربالجيشالخدمةواجبمنتحررواالذي!الاثرياهوايدهالفقيرةالطبقات

تقسممنهاصتحدثةتحسيناتجيثهالىواتخل.قصيرةلفترةعكريتدر!يعلى

ثلاثةمنمنهاكلتتألف(جنديأ012أو06منهابكل)شرذمةثلاثننالىفرت

آلافستةفرقةكلمقاتلووجعل.بعضمنبمضهامعينةمسافاتعلىتقفخطو،

الضغموالد!مالطويلالرمحواستبدلوالرومانالحلفاءمنكتائبعصرالىمقمنن

)2(0(!طيبيس)المدورالخفيفوالترس(ابيلوما)اطففكالرمح

تضالذيسولاكورنيليوستاركابايطالياافريقيةشمالالىبجيشهماريوسقرك

هذاوفما.يونانيةعظيةاملاكعلىمؤخراوحصلوالراقماتالمننيينبننحياتهأكثر

اللقبومنحهالمنتمريناستقبالالثيرخمجلىراستقبلهروماالىميتللوسرجعالوقت

حليفهعندبعدهاالأخيرولجأودحرهيوكورتاعلىماريوسوانقض.نوميدياقاهر

السياسةالىماريوسوع!د.(تقريبأالحاليةالمفرب)موريتانياملك!وخوسوحاؤ

روما.الىوتسلههيوغورتامعحلفهتركمنهطالبأبوخوسالىكوشطسولافأرصل

القمنهروماانتقامويخثىالبدايةفىمترددأ؟نالذىبوخوساقناعمنسولاوقكن
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!ال!صاراص!ولفىالهر*ات!توهكناورصرباالنض-.ملىولممر!لللهئد

الدموأطيالررماصةافر!ةمئاطعةلنومهدكامنالئطالئ!مواله!.لل!ا

أحيا!لهوطالىادمةينالمتهثيالفموململعاونهلئا.كوحوسالىالنرفى

نمركاسنصاكلوكلأطهأ!لهوأفرادوأو!دررو!لامرضررمالدم.ور!نا

.م.د1،1شة)2(وطثأحوعأ!وتحثالىالأخوطلعأنئعلحافل

لهالةالئ!!ئطةولزتواطاياوللةلاكتهاحالتص!نمعالبهث!افد

!رمافىالررمانةالهامهةركدكلوقيضواررماكلس!حالارالقالنارورن!ة

هـحرح!ثكاللال!لالأخيرتضدلو!هنوسالئنصلهلةوما.ت!(الهالهةتولوز)

حرسمضدالىلونحنوساضطرمماوم!ثالررمادا!قد!ئكورئهسهم

ضم.الناررونةفالةأكدرلثولااث!ارةهناالرومانفثلو!ن.تولوسابموكبه

رركهمدالنول!!هلى"انننىكههص!ثط!سكؤفالةالىكمث!أررمارارسلت

طهر،م،د018سنةل!،تولو!اوحمرمنمل!ماانتتامخولىانحابالتهفور!ق

وأسىوالأمبرويننالتهوتتقطقمعمتحد!فالةحدوعلى8فيوالتفيرالكبر!

اخئللامامرمحاناللذت!رسوماكزكهبصشهادةضلمحملةلارسالالش!خبلى

ررمااندحارالىأدىمماال!ليللتدر-الحنودافتقارحانيالىالآخرمعاحدها

الرانر)الرسصمعند.م.ق501سنةالررمافيالجهثىالقباللرحالهاجمحهث

اطالهاونالطررز!تمرضالأليعبركالةعلىروماسطزوالتهتومزقوه(الحال!

المنتصرتدخولردباخليوقنصلأمارورسانتغالياعهد)"(.الخطرالىواصبانها

سارواقدالكبر،فوجدكالةالىجميقماركوسسارثم.قكرنا!!وكورتارلعحبته

مناطقتمرعلىساعدتوالقبنالةالتيوتونبهعبثوقتلوفرونناهبينلأصبانيا

وتدركيالناربونهةغالةعلىسيادتهبتثبيتمارورسفقام.الررمانفدمنهاعدة

ناكالةمار!وسوجودفزةفيوحدث.افريقياشمالمنفرقأبالحقالذكلماجي!ثه

شواطى.علىالبونطسمملكةأخذتوقتفيوصقليةايطالياجنوليدالعبيدثار

-و-..ق،01سنةرومااصدقاهلافلاغونياجم!متتحرشالأسودالبحر
ملك!أمال!يطمحبالهلنستيةمتأثرةفارسيةأشرةمن

الأخيروهاجم.شرقأالفراتالىليصلالرابع(مثراديتيس)

301سنةبافلاكولتامنطقةبيثينياملكصديقهبالاشترال!صع

.المفرىبأسياممتل!!اعلى!رأمثراديتضىفيروماووجدت.معهوذ!مها.م.ق

رسلوقولمت!سحأ.م.ق301سنةانتخاباتفماالدجمقراطميننجاحو!ن

وطل.الرشوأاضمالهباحمالوشكالأوساولنحتلفمنبمعارضةروماالىمثراديتيى
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الذيكالوقتفالةدالمعادكةالقبائللغرلطالمناسيالوقتجم!وشهروقيمارورس

وحنرراالرونكأمنالجنو3فيالجزفطهروا.العامةيالأعالكنو!هكثفلأخذ

التحارةوانعاشطنوةالتبهيزاتيومولأثرلها!نماركانافوسااسمعلماأطلق6تنا

مرسطها.أهلوأسالنرسانط!تةارفىمما

البةتلكل!.الرامةللرأقنملأماريرسانتغا*اعهد..م.ق182عنةد

والامبرونننمعكالاش!راكقثمهدا!ا!ركزاراقصوتوناسبانحامنالكإلمركع

التفوتونمنحمعوانلفعاطالعالفزرت!علأالرونضفافعلىوالتفهورممق

هندالالنانواصطدم،الورباقاطعشيا!ا"الناربونطغالةعبرالامبرونن

)5(.للرومانالنصرو!ن(فرنساحمنولييررفانىا!اكى،اكواسكستيافي

والنصكنالكبر!لهرلط!دهاتقدم،اطامسةللؤق!صلأمار!وسايتغالطوأ!هد

ممراتهرس!ن!تولوس!ادةددمانهأجشأرك!رااطالعالفزو!ثمالاندفعااللذت

ففم.كالخطراكلالها!ددكلا1(النارررنهة)الأليعبركالةولم!طرتالألي

!صيعند.م.ق101ت،يالكبرةرالتقى!شولوسقواتالىكهشهطرورس

هنانصفرأ-هـماكارليءألة912يروى!منهموقتلثركعآوك!رلملال!!

ررماواحتدلتالثالثالطدمرسلذولماركوسعلىاالناتفأطلقاالعدد

.الاستعراضلىالمدحرر!وايأمرا.الملوكمنالكثىومر!الئمارا!

للعامة،يتأسا!ورنهنوسوانتنيالاد!ةللر6قنملأماروربرانتغاميأ!ي

لمأمر!دو!ممثالهالد!قراطييالهز*اماهوكرولأنالمر6هذهمارورسعلىو!ن

هالةفىاشايركبهمحرضزراصقا!ن!ما-!،رنغسماتررفأصى.عالهكو

مقدونيااالر!بانهةالمقاطعاتلىمشوطنات!عكان!ا.وأخراراط.حتاونلئتسيها

راررمانمواطنين!نواسواهالصرحونماريوسكنورلهتوطفاو!بةاخة

للر!ثنملأمارروسكنتضيولم.ماركوسالىاقانونينهذ!تنفهذرصد،اطالى

النئ!هئانصارالديكقراطعبنرلكئقنملىومصوساظونهوسولانتضولالساث

!ستدسال!ثعملىجعلالذكلماالأمرمهوسالقظاغتالوا!وسرم!اثور!م!ا

والك!ىنهنوسرساتوركلوسهاوقتلب!اماركوشامطممرفلأ.القتلةضدطرورس

وفقد.منفا.منمهتطلرسردعانفوذهلاستعالةالفرهةالناتالهامم.را!مزمن

الحهاةمنفاس!حيالارستقر)ط!ضكلةعلىجمملانددنالدكراطهنتأ!دمارهـسى

قوتهالسناتاستماد.م.ق19-."1ونالنوات.ففيال!ثرقالىر8ولهماالطمي

خلالياللامالامبراطوريةتغدلم1الدولةولالارمتثراط!ةالط!ئةطرتوطك
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أسارو!رهتكمالأليفهاللوأخذثاشا!الثودةفقامتهنهسنواتالسر

منومالرلم.ورند!وصراتملك!ثهناملككومهدصمنلمإتالدرها

لمالصر!كأساللاطىاحتلافقدالملكضهذ!الىالش!3هلسار!لاالماللعنة

8كهدوئحميواحنلنهكومىسمع!لتضالانساد

أطنت/الامهىئالئلا"ح!!االىفلاطتأطت"م.د59شةله

!ا،كلدكاصزاضأسفار!ينههل!دكهدوكيورضعتحردرلةلأ!بت!

أشهملد!فرانجىمعكالالئاد.م.فى29منةالأخوفزاملراثاكسفوان

كلكحمسولاوارطهالهالهرميالث!هحملسفأ!لنعرثهشملكهاأزاح

الهمة(!افىيرلةاهـ!ملل!ايرتم!لمومما!لىنانهالوئتدلى"كهدوكى

الناتأن!والرومافىال!ثصيالىافدا!ةعاصلأظا!االز!ةلمحطأوص

ستملة.ادولللكمدالمدعهرنى

ان،الللاثهنلدونوالنواننالنطامحدطولالارمتمراطيالهز*اكفد

ال!ثعورزادالتعلمعلىوالحرصاليونانيةالأف!روتنلنلالثراءزيادة

الأضاحيتقديمو؟ن.الخرافاتوطغيانالسابقةالقوانننبوطأة

فيالقصوروكزتالرخاءوزادالالغاهوشكعلىالبشرية
ل!افىا!كل!كاد"الى.الخوالنارفيوالشص!الفىالنهـلاهمنك!روهامللأط

المد-لملالمدنمنك!ولىالهلاهةمدال!ولنحترومالىاللناالاني

الهكو!ةالمناصيوعلدالرساولمكمينفألريأضهامصر،فىلمويىالتحار

الئدة!وسثهثالهكومةكعلمماالكداماومدديالامئاز!كومن

العامة!يومل.الاللىطلولرا.كزمالهوالارستراطضالرأس!لصال!مان

ضدالنهلا.الشعيدوحمدطه.م8د19!نةامثغا*عنددررصومامارك!

ط!نةسالس!اتالىصرثلثالةن!ولول!مىدنر!ألالوسأدا!ع،الل!ط!

كلالدالىفىلراصألارلألمرمئلهةالمالهادمسئوطناتولأسى!ال!رما.كمافى

ح!.والاهسعكراطىاللرمانمنممارضةافاحالهطنهتاللراكلىئا!ظ"له

لض!ا!ةما!نهةالاطالىلربدسدئالهالأخو!ثقلرر

منب"لألعاررالئصارأسح!ي8مئئلواناأصأا!ح!للم!!ن!!سوس

العامة!ىئارهيى!درردهطأافط!الأا!كدنلكلللا!طال!ئاهئس!ةمئح

!ركزتدالم(8م،!لمه-،9)الاكا!ة!الهرم!الم!طة،لثوطئماممالىاثى

وثكل.الالاممةإلمرا!الواصةالفراتالمداطماتح!ثاطداوكنو!وط

هسمالةسناثهلىالثال!الدنطمهل!أكوش!بم!ندممةحكومةالثوار

ولملىكرهاسأالأل!لمنةالقاريلمالىللماك!للم8ئنص!فئد"!نو
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فرصةصرافىكصواتض.لوورسالقنصلمنهاراحدلىماتاندحارات!مفعمنهت

اداطنةمشت"م.ل!98سنةللى.كأخركثهنهاملل!واسنيللكهلدكيفر!افهـا

الهـانكأكئوييالفاطضالاظالهنوالىالئواروويدوالمالذ!للررمانبائيالي

الاطالص!مقارلك!ؤلماواتماعهثارورسوفىثهررزخلاللمللىرا!ئ،نوا

لل.الئد؟اندلاع!نمسدولنا!تمواالذ!اللرسانكلاهـهعشيلالصي

وصارتاللا!نةالمسنعمراتح!قالألبمحبرفالةكنحئانونسدرللسه!رئث

هدالثالرالهلفالىالمنطمةالمدناخذتمارصرعان8طملزامأا!قلالهممة

السناتألط!.ال!ةكلكرفشكاطلفنردامد!د*اكاركالموالق،!ا

طأ.الثر!!ماالىوك!دوك!ةبيثينيااماولكلال!افيضاد!ئهىالىوسأ

ه!حث.المالهال!الشارضدوالنؤالسماسةاللأكااسنع!لت!كددط!أ

هزممالنياسراتورمهصسمارن!ملىأمت!هاثوارمنال!ثماللىاد!طرم!

المنضمنالثوارسكلعولا!!وئتفى.ا!كولوممنمواسزكع.م"د98!ينة

المدنلنطمكلالدولةو!لت،الثوار!اد6مركزبو!انومكلواسظا!نولأفى

،(6اضامر)المواطنونكننففالهأحكأمنحقاأ!فى!ات!كلولطالى3

أراشا"المدرزالررمانالمزا!درزمنتحوس،ثظملدنهكومهدكىماكم

!ئ!نعا-لهزاوكهشأاسطولأضزالأخوأ!ولالن!الأمرمثراداتيىكا!

كل3وهاال!مادالأسولئطعوأصرليااروماصةل!حرامو!يركهدوكهة

رومالىألدالمالةماهارم!وأ!قوأهذوننلالملى!أصا!مان!ةالملادات

السو،حر*)الاكآثلالهرمياللناتح!وضعلألناد!الت03سا

اطدامناط!منالكثىلاللمار!اركةلشهاالفتئد(الهللاهحر!ومعناها

معار!مح!الهه31حمتالىسار*دمزافىكهىوفىا،هاوكةالمولةبزالأ

لهاثا(ئنصلأاننغيالني)سولااخئمارولم"الاملالضلمثواركطسارسط

الىحملأصرادكتسال!ل.م5د98سنةلا،.مالافىكصهدألاسةاهلة

!مةالىالصناندخولهاحااد!لىجمااحئلا"مرالىواسطولأات!طثام!ول!ة

هالكا،مار!وسوومد!ناالكلسان!نلهـباللى5الهنا!ن!اا!بال!أالمدنص

للدرسانالسائةالىاصةالصلاحهاتلاماولالددئراطىوصالاطالىمع

من!ةانتغيالنيررلوسصوليئ!رسلىاللربانهراي.لارورس!ولااسنهدلى

كلا!را!للاطالضد!محالأخوئوانئوات!رج.زيمخوللعامةيأ،م،دهه

حرد!مددربامننلواالذ!اللرسانسولهةو!محالئحئاهسالفهاللل

اليالىفىمونهلصلضو!كاهراكاهقيالسناتداسلأح!اليالىمارورس
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معلل!ئيساالىلعا8أم!اكلللحملة!أرلافىأئئادمولاو!ن.راهأ8

ل!صيرر!عكلصلاومل"هلهالفواننلمعارضةلرنجوسورمه!وسحليفه

سالةرا!حر!أعصولسرأصأا!لنمحارضاسشهلأالالىاكتاع

س!صماور!يالئنط!ر!االئنحلئسلطأا!رم"وهاكمسلح!ئى

!اسلالرصدمودث!سوصارالئنص!صةالكثرهكنا"نولاالهسول!

ك!ظ!امليث3!صلاولكى.مار!وكاالىالهالةولك!مولاالىال!ت!مى

همس!"الئالطم!الشحاعالئالدوهومعمالطمةالئعصةسثهالي

طلا:الهادملاكالنف!مكواعاسنموالارمنوبر!طيتنصلألا!زلالقانا

هلطفىا!الىال!صلارركعركلد.ررباولمص!زاحلأسولاونتلمبتلاها

*يولبنسوضصالليالتا!نالدىالشاتراكتع.حلدالمالدرسانفدالشات

للالعيامط.!اره!سرسسو!!منمالد!فراطضمنره!!درالقو!د

للنعد!!كدكد6فوانئوصنت.افر!ةالىالثالىسر،الأد!!نل

")3كضافى

صولا؟

المهدشهل!النطةكولق!اللةكال!.م.د"!نةطدصلا

لدا،سلاكلإلم!د8إلحونال!رنجالىالأليفىرستال!لهلالاالممنل!تمن

!ىصد*رماله!اناهدرومعا!يالالىحبوطلالأل!ط،فىس!وأحي

ولمةكلفها!طلضالأمرفأالأل!اللامياحمدوأصات.الن!اث

!نل!تسلوكهكللألولا!!ل!احرمع!يمملأصولاو!ن.له(!ي

لاور!احرييلأطمرماالقو!ملوماتوظف!رو!رفىلا.هيمن

وأم!.وكنؤالنا!ونهـعحنهلىألرله!نكاالنكعةسث!مرحأهمة!يعمي

حركلهلالعرافىكشالىنو3الهطالىالسكرلأرفتمزافثدالهل!ة،ل!صلا

ي!لثياصهالىوأظ!،أمرأ!ئبهدانللأمكنزد"ا"بهةوهمل

مارت.الههـ)9(واليمالموالاالهاوستوسلو!نالوأ-كلواطلق(العي)

ث.كمئلوأر!لهلرعانوح!ةيرلاسةمارروسادوصد،م،د157!ئةلافأ

هلهود!شا.وررردا!سلمكللملروماوفدارمالكلائنا!من!كن!غوسالى

همك3نالنيالهاصختهكلومدرهاضاهوبهلمتغرطلالقسولالملوباث

أماهـار!امئرافىك!يلالد.م،د12!نةدحرحهثكهدوكيلىومل.ولا!حق

مارهميكاد"الىو!ن،لمالربئرسأكملسمادأل!و!ن!ر!الى!اوناض

صول!ا"لال!لركةمارورسملىصسيوئد.والت!فيالكيثهاللحر"عند
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ضيسولاالىكوفورتااستسلامتصورعاصتهلمتاثط!وخوسنصيفعندما

الهللاهحر*لىالسامنهناخضامهلىصلار!ز.كازالقا!وخوسوامرمار!وس

لمهشةقنصلأانتغيومحندما،الرلهسهةمدكنتمبر!انومواستعادته(الاجماعهة)

سنةكلايةدايسنانالىوفادرملرادكتصضدالهلةقهادةالسناتالطصد.م.ق

حر!تمركز!نتالقاثهناوحاصردرهاك!وملىفنرلالأضرلمواحمهة.م.!87

ئرليمئرادكتهسقالددحراخطوسلم.واستباحها.م.ق86سنةاحتالاملرادكتص

سولااعلاهولكن.الحاصةارخومبنوسمعركةدثانيةدحؤلم!وشهادخررنها

والفت.م.ق86سنةقنصلينوماركوسكينالانتغيروباليالموقف6سادصاررا

كنوولكناطيشلقهاتفهبركاتبعهفلاكوسثدلهو!نواسولاتنط!اتحم!

جمر*تقدمهلىاسقر"التطوراتلهذهاهمامأسولا!رولم.فانتحرهبرؤالأضرت

ا!له!دالبوسفورفعبراحملتهلتحوولاليونانمعاكدأموالستمملأمثرادكتص

القالسلام!ثروروكلالنهاتدالأخيرووافقبصرادكتشواصطلمال!وناناحتلال

قالد.نار،اطالهاالىوعادالبونطسملكمعصلحأعقد!.انوسدؤلمسولاقدمها

المهكونمكتبةررماالىمعهأخذحيثياثيناومرأسهالىجيوشهرأسعلىموركنا

كعئ!أمار!وسرههأ.م.ق83سنةرليدثرنجد!زكل!الىصرصلالفنهةتطوسمن

بهحؤالاطالهةالمدنواصمالةلالرشوةقادتهاكرا.منالأخيرتكنسولالمواجهةضغما

احيط!م.!82سنةود.ثومهيأمثاللهالرربانالنبلا.منكعيرلم!دكانيالى

امامتطسهنوس*نجثصسقهادةتحت!نواالذكنواللو!نينالسامنينكلأانتصاسولا

لىالصفوماركرسدقو!ها!نالقالقو6استسلامذلكتلادوبالىكولنلوال!ة

يأ!ط+قالةكامحطدوأمرالموقفسهدوصارخصومهعلىسولاقضوهكنا.يرنسته

العلييالمزافىو!تأملاكموصودرتحميسأاعطممقرريررسكر!بت!وحمهتاعدانه

وتقلدالقبلىكا!لسالتصوكتمنالأخير،شواكناهأولالموحرمسولامريدوواشراها

سولاامحلن.م.ق81سنة!اكةولى.كلهاوايطالهاررماالردولولم.عاممنص!أي

وصفالة.افردفةالىرومييوارسلنفسههوكررهامدؤكيرلفثآدكلنانورأنفسه

وارحاعالرومالمالدستور6اعادعلىفمملقنصلأسولاانتغي.م.ق"8سنةلي

كبقدلممح!ثر!الىالقضا؟عددم!ادالارستقراطينوتأدعدقوتهساسالىالسنات

وليانتصاصهواحتفلالثواننلاق!راحسلطةأوقضالهةسلطةأ!العامةلنتهبم

االحزاهلهمسنةثلأثون)العامةللوظائفالمرشحيناعاروحدد.فغامةملرادكتهى

!اثعلدالمددالحمعلىالصيمن(وصار)"\((للقنصلو2،للحتسي36

أهفلتأكهدعضوثلثهابةثاضافةالسناتأعفا.عددمزادنفسهالوقتدعسكر!ة
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د!ولممارورسواضطهاثاتالاكماع!ةالهر*لىأعنالهمنكعد!موتمدلاسما

التشر!ةوطالفهمنالتبلىابلسوجر.)11(الدرلةكث!روناهآمأمنمتبتىلمن

وحرماعلالهااركا.لعسكرلآمستوطناثأسىسلطئهكدلمأنولأحل.والقضالهة

الىوسلثأملأكهمرتوموالووبانهةامتمازاكأمنضدهحاربراالذ!الاطال!كل

عتلفلىارا!نىثطعفرقة7،وقيل23تسلتحيثجانبهالىحاربراالذ!ناطنو"

ألالىعثنحوالىواعطىاتروركالىالمستوطناتهذ.منكيمو!ن.اطالهاأركاه

.(كورن!لى)سولاعاثلة31عبمواطلقالروبان!الجن!هةمركدكههبهدمن

ن!ولكنهمصار!لملىالتبذ!رمنالناستمنعفوانينصرنجعالصراليصولاهزاد

حميالأد!وكشالهزالهةصالمدنهةالهمفصل،،القانونهناخر!منأول

نلسها.الهملىاستحد!ااملأحاتحانيالىماله!منمحددركالثانيواحد

لهلمز!بةالىطواصةالسها!المحمنسولاانسحي.م.د\7سنةلى

لار!خخلالهاوكتيالأدفىاهمامهومئهمأ6اهماجمباهحمتنعأعا!ىحهثبركلى

لمثمرهوعةكني!قلهلمونهئعلاثا.فصلأ22لى(المهدراملها)ومحميحهاته

مندماهندهحدثدمو!لانلحارفهل.م.د78سنةماتحق!اويفى،مفالأ

سو!ف!وئد،أوام!لئلهئرلعلمئلصسو!منكأمرثوجملىلىموطفخئقراي.

.)12(.مالمامارد!سال!موسلىوثفنورمهينطمهفغمارسأل!ثأ
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01ا1"،لا.34،،"،!،!ام103هـ"؟،"!51هـولأملا9ه15ا"ء7ءاهء*ا+!ع!(ذهءهـ،4

05191).100أ-70.20

2.."5"حلاء+هـ،ا2لامهـهـااهـم3أهـآ+53هـ34!7أملا03ول!+مء5!.107"63(1ء)289

024.0.

1،5.3الاء؟5اهـ!ا+لاا3+لاهـلا،+لا+أ07***051س!أ*ع!..أ

4.،.3ح"+أ،؟24لامك!؟+هـه+ملا+4لاهـ+4ههـولأولءهـهـ،3اك!أ22107.00.(9291)

.59.0

7.5.س!هـاءحم"لاهـ!5؟*!أءهـ،ولأ5؟9أهـم4ول.هـ*أ+!هـ357+هـح4!+19هـء،+أ"لاأهـ4

.!(هـ*+!مهـ57+م!.!5191).

.71-57ص،الذكرالسالف،عليأحمدعبداللطيف.د-6

7.ث!هـلااهـأا+5هـ!هـ33م5،ول4م!5مهـم04هـ!،"م،!اءها!035+ول؟9؟5+أه"5هـ+.

0751*هـ*(،751ءكام01)337.2700.649!

8.!ا،؟لامح،"هـ"،أط3!107؟هـ"لأهها!5هـمأح،+5!+4هه+،+ء3*هـلا(753ءكا

2.75.0(.2391

09.ح.!!هـكاة،م3لاا18هـ43+لا+همءهـ؟ة4+ه،(+هلم.)26.0.329

015.للا.!أهـاا4ا،4+ة9"،+!+ه"لاهء"اهأء5(+،حهأم"هـهـ14ء)3!805.0.9

011ل.ول،ح5ه+،14س!ههه!+ء5!+ةهـ؟ة+4!م57أولهـ5ء3(ط5+04،+5391ء)0105

.12ا1ة+م"+لا؟35+ه،ك!ء!هء.4!ااةآهـه3.مأه.،ح+هـ+ه51اح53ةأا،ش!أطهـ84،مهـنا

4+،"أ،+!هلاأأأء5!*(ل!!753ءكا1ء)5100.659أءه.605
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ال!رراللصل

ا!هررالعمرأواهر

الل!ألىوالثسحادطميالىدع10

كالاس!شاروحبمأطمامماصطدمتالذتالقاتمنممعطصراللئاهن!كو

رأالس!ات!نكئللمالعامالسها!الوصعولأنرمماالأحرالهعنىمعشململطة

وكبدأ.كالبلادفدقالقرالأظاركوضاالقللحرومينطرأاشانممنالالى

اكالىولكن!كفاكمالم!ونجننالقاتل!ضمكرثسلطة!نحالتثمهن

القهاتط!اأطلقوالقالمامةلتىمعالقالد!اتداقفا!االلطةننحماصتالأع!

،8+6"1)ورمهيفناورسو!ن،راصتسلطاتالقالد!ام!القالاح!افىلأ!

معهدوحار*صزايون*سا!وهراالسبهلهناصلكمنأدل(،م،د

المطنرلقيمنحهالذيسولااكدوتد.عزمنمحشنالساسةلى!نعنسااطالها

!ربوقتلحهثصقالةالىسولاارطهاعلالهالىالهركطانتتو!نلماامبراطهـر()

أههنوربارررس!احرو.م.ق81سنةافرك!ةثطلالىةهيلمالماالأمنوا!اد

سولاولقيالثصيمنرحوعهعندجمفاواستقبلرتد.نومهدهاملكوهماركاس

.عرهمنوالع!ثر!الهامةكتحارزلم!دوهوالمنئصرتفىحولدل!اخلوكالكو

87سنةلصدوسالقنصلزم!دضد!تولوساللنصلورصياكدسولا6وفامد

اليهوفعطالطالثعيءمئاركائئذميراقترحصلاوانىاللاهحادلالني،م.د

لمالمال!العبزلملافاةسولاطعفالنيال!ثميالىالرضةكاالهنطةئراراللا.امئال

القالأراضاعادةمحقوتمو!فةالماراضماركاعمار!سصن!يالعلو

فأحهطلبيدرسبوجهالوقوتمن!تولوسولهكن.الامالضمنصلامادرشا

ثمالل!شتالافطراباتولكن.الهنطة!عترار!ارضللمالأهوهظالاثئاحى

هناكالأرافيعليممولاونالذ!الروماناطنودالاطا!نطزح!ثاليطر!ا

نائبلبعدوسعينثم.حركملاكادجممقول!يوس!لولوسالئنصلأنومصار

رالفالاعلاليينوالثوارالدولةولكالساخحضكتملفصارالئر!ةهالةلىفنصل

ارجاعمنهاقواننحملةراقرارقنصلأانتغاسه6لامادررماول*زحفصأشم

أنغر.لحركتهمؤ!دشككي!سولاالمالاالقالساقةالمامةهي!ة

الىبجيتىفارالموقفبمعالجةورمهيالىالسناتوصدعدطوأرثكس!ال!

الىتقدملماالاستسلابمعلىليهدوسالىمركدأحمثأرارلم(الهال!ة!8!ا)س!ا
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صي!نهاالىالئئالتمللىهاولالهفشلتالنمالأحوفاكأملموسداثالالر!ا

*لم!نالنيصدد!رسالىهـرونالا!هاالقكثكاكاالمعركاوانضتلففنل

لاهادها.مئطلوسشولحرولالشاتمثال!اميهال!الروماضددط

فىلولةأهدامارروسالىمركلأالدلئراطيالهزييمنئال!أم!لدرورسو!ن

حهلم.م.د82صنةللعامةيصأواننغيالاطالهةالهر!لىإلهز؟افر!فهةثمال

مافىلمسولامنكللصأ!م.د81سنة(لهنمهىاطنحةالىومرييالقرسةلأسعانها

ا!هعث.م.د08سنةروماضد(الهالهةالدلفال)لىكاكالىلولالهرلملاسبانها

وهزم.أسا!ا!مسدفصارالاكإكة-الكلتيةاللهاللوأط!العماكاثحرمي

صنواتلىمهنطلوسلمالررمالىاصانهاحمظ!الصدها!لتالقاالدمان!ةا!صدى

وأخرالدر!عةاسعائهاحملاثرصرمانهأك!ثأهردولص!نالىسزم،م.ي7ول97

ور-اظفىهاالق!ىلحدكهققاكامطدرروسالىوالضت.الناررون!ةلهالهلهم

!م.د*صنةالسناتصدوهناالهلاهـ،ثوكلا!الىح!اسهانيالررلهوت

75سنةمخطلوسكرو.الئرمةلاسهانهائنصلناليتحرىكاهافىصيالى

ح!ثسلأواكههككلنكومهـدلموعلم5سكوئائرييهردولوسصثى،م،د

ات!صاراتاحذتماوصربانالطالساحلكلحر!ترنركزتعسالرشعمق

!نتالنيهـ!ناكزالفتصورورسالعاعصلو!لىاللردةمث!ةثوالىورصي

كوصيامام!رررنااكزموأصا.وننلهمطور!وسكلممح!ثعوالىإلهالك!ا

5)1(ا!هائالىالرييائئثوهكلاوخعهالأطوإمى

مماثئةلملمسرباكائي!أمنلملزادكسحركأالصرىأسهالالموف3ن

كر!ت،ا!ام!الىمراكزلهم!نتالذ!الئراصنةصار!ولامعلمعاط!السناث

وكمهعونالاطالهةوالسواحلالرمانةال!لنماهظ!مراكز!ساكل!كها

ملكلطرانىضنالهالوئتلد.اهد!رفىلموسعزهالهرثماشن

نيكوميديى!لى"م.د،7صنةدلا"ممدكهالىدحدعهكهدركيمناركا.اشما

ألاركاسوبانهةولاكةالىوحولقائ!لتهاالقلرومالمصوأوص!املد

يخكوصدصا!مرفأسال!ماالئحلكووأحذمثهنافممالونالليمرافىت!س

صرالاليىضدحملةالشاتوحر.ررماوكهلاللأحهمرالراحملشاملك

وحراث!ثهنهالاثار6كوداالثالىالئنمل*الطتلارككالدنعللافىها

يريونجتيسجمركلكوكلوسمهنا.وحامرللأصا!اهوكس8مهاولكم.المنا!

هبماتنتجة!ئهناكلمنالالسحاميالهصارطعالىاهطرومئه(مرمور)
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ها3لعركةمزافى!نس!زمواندماورلطي3!افىمالم.لوكولوس

ال!لىلكورساكلرمد"اشطملهمى*ررالى!أسي"م.دلأ2شة

م!نهانت3المالمالبةالسايةللالأأ!امالكلالىال!دتلدسح!هةكل

لرط!الرالأمول!طلرا!!االلطيكهالألمزاكيالدت!.كت!ن!

المالدوالهواللىقيرولهالع"12الده!كلاللالطلوكولوسفجل.لجيصلا

إمرالمد!دملصهمن!راورأنللطلنسحدلمالأملىالدثحد!اشث

!الايكد8!هالولالأدولمن"25ص"ملاتكلالنعرشاتللعطنصرأن

لماالاسيعراطىمنلوكولوسأنلام!ررمالىالرمانط!فةصيالأصرهله

هصاودهلا!نهاالأدللزامئافىكهيك!بملوكوثر!يطلياشهاملكرلض

اشهااكزا.احعكلولالاسثرارصكوئلهللم،م.د11تنرانوسبرتاسئة

الدر!ماهـالىلم!نحىالى"لالسحيالدئلااسئرارمنكنوبرسأمسو!الأخرى

لعركةساالافىالئاليلرئارورس،هزميد!امئركعثدمزافىسيا!لحد

دوكلوسحموم3أراتدعدسد!يراساسدربهاعدلدا.م،د17ستة1زكلا

حم!!لتوت.سلطلىمننحركهال!تالماله!الىهمره!كون!رمال

")2(،لثانةهذهتىطاد

الكملل!!هارلمحد!س!المالعيحول!مع.م.د*سنةلى

هوا2لالهركةه!أثث.ررماهداللأحوث!رواالىمنكىكرككسوي

الم!يمنمىالمراننمالمهاللاكلالعه!دددر"مراكزلالعاملئونككعانها

كل!طروا!انضكمثضد!حياألدال!مىماكا!ىطدمكحقالهارمأ

ئاثهأحرررماصأ!عأسهاطاكوسهزمخم!اا!نوالالممنوك!وولو!نهاكعانها
مئصالليكراسوسالعامةئفثاثر.ه!مالشا!وكهح!الثئصلان

منلكنواصيوا!مافىمددولهاحالمللكمدالىاللملمئنطلاليططات

5)2(المهارز!شاهنر!رلتتصهاطانموما!لافالةكلالنما.

فىالنماراتمناحرزا.لماننصلانركراسوس*صي،م.د،7شةالتد*

أئلهىن3حمثورصيداللالونةاللعرورلولراو،بريخمصشلماطال!ااصالها

لنصسدصدرئا!نوث،ثهلمنهامة!يلاد!أكتد"دلممنة2،من

أضاه!منكالشالةاحنهارلم"الهلدنوصارسو!أللاهاالرحثرتجملعامه

سولا8هالطالمالمالىالرثططةاركعتالهز!نة6وشااللرسانوطهئةالدنات

ماهتوصاصا!،م،د96شةوهب!مؤدلموسما.القراصنةهاكمانحمث
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المدا"الىيىومود!رئدكارهالهك8والاالمثوسطم!لام!لاطحد

منالمر!هالرحوكلماط!ر*بهىالىطهـماستضمضد"علةت

العى!كأس!اماماصاحلفىكدراكه!بمعنداطو"هـحرلمالفراصنة

لىراسكنمإحافى(طميوللىاسنلا!ممدمام!رمنهكل!كهافىمعطم

،)"(!ك!اممن

وهيمئافىكسلهرميالملىأسهالىالفهاول.م.د11صنةررصيالىست

لىكد*مطللأاللرلىالملدمعالط!ألوميوضد.الئالثةمالافىقهىجمرميماعرفت

ورصيتوهزم.فلأطثمنثارهضردكهى8ملالفمووتف!مارسانا

وحلاهم!زكد!كلتيفرايخىكدرللمداسثىامدكةهندالعوندسمللى

ا!دهاالقضهولدرثودةكانيالىاللرثىمنلننل!هسلتعرتملراديتهى

ؤحر.م.ي65سنةمئرادفسفدحر!د5برصواسنأنف.الدمان

رصار.إه(الث!قمنكونطسكلالهناد!عق،الهالةحورحمالىالا!بر!

ورصياكل.م.فى،6ضةؤد.دمثقواحئلسرثالىورصيظلميغايرس

ولايةفيبثينيامعوأدجمهاالماليةشؤونهاوفظمبونطساحتلال

قابلهحيثانطالمجةودخلسوريةالىسارثمواحدة

فياليهوديةالجاليةزعامةعلىالمتنافساناليهوديانالمرشحان

التصالىومدم.!لطىاعهالىذهىلميييصقالىكبءانتمللم.الثد!

ايهوصلتوهنا.أث!رلحةلاملاصارمد.م.د62سنةطماواصتولى

.م.د62سنةدفى.السنلىطاهنأركلأأنناد!ملرافى!تىكانتحارالاخبار

مفاكلفمضةولاطثالىوت!مهالحلدكال!نالمالصنرىأصاالىررسع!فى

كرتلمأ!أفلطقضتالقعرثملاكةواستحدثهدمامرتمطةحاكلةاسى

أموواركع.الثالىاككارالىالأموالىالرهاماصقااحعونمقاطعةوأ!ت

لامارا،الىالعرميالاطور!أمولملعوسكنلدم!نهالىصاس!نراموسحمص

فىمدكنةامىماهارميوأحهالممركالمدنورصياهتم.(الهالهةلممنانامحنبر

وصلو!ةانطاكهةامئالالأخىالمدناصكلالواحث!فات!أحكأمفاكلمنحالثرق

هام!لكلالص!ضةالعئرضرمةكلستأا!زكةمنعتسنأواضالعاس

لزية.ا

ررمال!سالهكلرمالثعقلرماندؤشتورصيت!نالنيالوقتلل

ظةهاللةمنالأخو.تحرورلهوسالىككريياخذالنيكراصسراسموعلى

طلا!منهصلاطليولماسناانة!رنلامنتزىمتهز3ماربرسانصارومن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وثمئىو!هاأمهافىتولاا!امخلموئد.الكهئودمنصطمنالأضرجرلهرفنى

كمة!لد!ةثفع*الاساسهعللقواولممؤالقراصنةعلهه

حهثروماالىعادلمالسدلىاسانالىحزاهحمانتغي.م.ق96سنةلل!

ك!ىالا!ربوئد.المامةونثعتلهفصارتعئسبأ.م.ق65سنةاننغي

أننادانثغيالذيكراسوسمنستحصالا!نالقالحفلاثعلىللصربئالانفاق

مساد!رلىثرطةأحمامنر!ن!ئطهناهلىرحلالوفتهن!ادوبرز.رقيبأ

!!لمقاضهأ.م.قلم!سنةوانتنيسولاافتهالاتتنفهذدفاشثر!4وجرأتهخلقه

رفاز.م.ق61سنةالقنصلمنصيكلالهصولدفشلولما.افر!قةولاثعلى

ولكنالثنصلحةلفازااللذ!منافصهافئهالرتأمرملىالانتماممحلىصممنافؤ

.)1(الهاكلةالىالمنأمر!احالةلمنعننوفركراعوسواسنعملاحمطتالمرامر6

و!هاصمأوخط!عأهامهأو!ن(.م.ق12-6"1)ثيمئررن31اللئةهذهدلمع

فىالأد!حهاتقنىائمثرونتللىسماركوسوهو..!مىجممارتعارفأوأفى!أ

حملةرواشثرنلدماالىللدراسةفارسهنعلههكلوالدهوحرصأحباالقارمنصم

.فأرسلهم.ق*سنةحزاهحموات!نيالصنانهةللتمافةه!أو!نهلهةحونمي

ضدصقالةإهالىشهـفعه!!مهلمعرت.ئاضألمهتدمأانتضيلممة!هةالى

الد!ىشهثررنوكسي،الهر!اتوحنق!الرث!و6اكؤالنيفيرصالرومادحاى

لم.نفسهلتغلهعىالاسالعيلىهالىولهولهفونمسمنالمدافعينكال!منيالرلم

له!نربمامثكلةثحثرونهراحه.انطونيوسمع.م.ق63صنةقنملأانتضي

!افقد.منافسه!تيناصعزوهيثمخهلذكا!؟نلسهلتطمنجسماددور

الثونهلسأضاهمنكثيروافتطلررماوحرقشعثرونلنئلمرامر6كتدبيرالأخير

اثعلتقدالانواركانتال!خلموويم!رنا1المئأمررزكلرقبشكثفتالموامزولكن

هذ.!د2نلشضرثكرهأبيوتأبراييولوالتنادولالمث!املورستالطرقد

افظةوافىالسناتفو6ثباتو!ؤكدلللستدركئحمسث!هثع!نو!ن،التاربميهةالهاكة

قدولارلوكثذالثلالمالوفاقركالات!قدوئد.الارستقراطيالعنصرقو6ول

ل!بامنم!لاروللة!دكللنطثةالسكنمنمنعلم.فرففىالتعاونناثدؤ

كنيكلودكوست!مهاننراحولناهاحرقتراحرق!يأملاكهرتومؤ

جمملمكلدتهبقمنمواطنمحلىحمأنبكلررمالىكلكلث!د!مةضو"يانزال

!تطهناكلحمهندماثهثررنبهيريدو!زالثعياستشاطفىلنماهأونارماكلة

سوت"م"ي57سنةول.الصنانالىش!عونفرحلاهامواسنشاطدتوحماهته
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مثاطعةاثارأمسددلهةلهاظتلم.الياملاكهواركاعثث!نا!اثاكلالناس

لأطتالحرللاللى.وئطمباالماالأمناعافىائه!!الذ!س!كاثماللىكطكها

"لش.م.ق،4سنةئهمركولهوسمئتلومد.ورصيانصارمنشعثرون!ن

اضاهالسناتكلاقزح!رقئلةاحدهـو!ويلدحأثكوسدكة.الىشي!ثرون

حمهثوانطوفيثمثرونون!حالأالحر!نت3!رافتهلىو!د.قصرمفتالى

انطودهاكمولما.ل!ماوالكرامةالهرلآانتلاهمعنا.انطودحمان!ثثروناعتقد

ستر!اللكا!ةرهيالأد!دالل!لهيهةالمث!ررخطتالأخواقىوهددهشضرون

وحاطيلانةنهلهم!ةهابلم.ندصه!ردصووأوعدهانطرف!بهاهاكمالاسمكا

نلى.معئار!هانجموقمدأحإدفو!ننكالىتنطرهلا)بيترلهبهااظوف!

واناالأنمنهالدفاعلاأتردوسولىحللأكنتعندماالررمافيالاقادعنثافعتلقد

ولااكنقاملحتكأمامالأنارثعدلاوصولى!تيناش!و!احتقرتلقد.السنكبير

ومارض.(وكهاثاحرشالورماسحثقمولم!نانبرورأمامكنفي،اطرحان

مرفضالثيهحهلسلىد!ماالى(مدف!أوكسطس)كتافياناودخوداشهثرون

منطلمهلمسرمعثهثعلنرهرميررماعلىالأخوزحفنتيبتها!نتوالقطلبه

راسالأحرتسلموقد.!لتا!انأوعدرراكد!داصيرألا!قع!كتلهأنالأخير

االاثارأدمنامحد8كععأثهثررنكسيوقد،لسانهقطعوامرمزوزأثمم!ثولا،

رطحةاوالثرالرصعالطيونطركات،ا!ركة،توسكو!نوبادلات

.)7(الخوالئدر،والعرافة،والكمولة،والصاتة،الآلمة

الكلاصاليوالارله!ماالى.م.د62صنة!لؤهـا!:الللا!ا!ط".يي

مالونر52حوالىماقعتهالرومانةالهزانةلىعوأوالسلاحمنكيئهكتبركده

اهمط!!.وبرحه!!!ركلفىكنارمل!نور4!صالى!ع!سادلخر

وعاد!"!.الىقوررلأنص!فهتاندط!صالإفأبر"لخحصاث
الثوراتمنالك!ضرأهدالم!دةأسعانالحمأن!دثهصرور"بر-وهاالىذلك

دورنه.منهاسدمحرالمدفارالفلةأرول؟نوالىقدرتورللةثردةمعهجالبأفما

وأكالفادماصوتثك!لخلافاظلنسهانوكلراسو!رومياقناحلىق!عرو!ح

هناولعمنطلكلالس!ا!يالهلدكرمناجميفوفالفوهرالثلألىالالتلالى

و!ن.م.د95سنةف!صرثنصلاوانتنيف!عراكةكويامنورمي!واجالحلف

لكنهوثحاعأكلأشكأنطةمحاللةمنكراصسو!نثهالئنصالةلثرككه!مولوس

ط!قةصلتهو!ثتجاريةارتباطاتولهمأر*الىتوصلهوسطةاكةكئبعانتهازي
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انلبومبموبقالارسئتراط!لمتأ!دهلالسبي!نورميمنخوتوان.الفرسان

طوالىاراف!!ئقدلمال!ثىلمواحراطثدنلهاتملىالمصاثفةال!ثهحملىعنطلي

مد!وميكتفصارالذ!السناترفضهأمروهوالم!رحنحنودهمنالفأربعين

مزا!ىكلالقالمهال!غفضالسناتمنررم!طلي!.ا!ثىمننفسهيد..
انتنيولما.أ!نأتخراأالأ!للنيالسنةتلدحاملأتلفقرثفساالضرائب

الهكومةكلواخرى!مبانهاخا!بماض!كتوزكااتقعيلائحةقلمللقنصلهةقيصر

لممارضةواكط5رربادالهناكنوالمواطنذالصرحينبوميجنوفىعلىتوزيا

لقعاههنلايقفحهثالثبلىابلسكلت!رفصضهاالسناتلي!تواللأئحة

منمعارضههطر!رفوأن.الطالعصهجمبةتذحالذيوبيبولوسالأ!ثرات

قلمفلطةالأرافي؟نتطا،اللاصةرفازتالم!رحهذبومبىجنودبمساعدةالفورم

هوفازوالونكاللزمة6المعطا!مبانهاأرافيدالاشطانبفتحتقفيثانيةلائحةقيصر

نافانثهنوسالعامةلفمرطهوراسطة!روتمكن.!تومعارفةمنبالرنمأ!أ

مزاكليماهلىكنضوانالثرقلى!رميىتنالمات!نةمصادتةعلىابلىيحمل

واستصلمالوفماقثر!لهشأ!دمدفومحأقمرو!ن.انثلثبمقداردفعهبأسياالضرائب

المقاطعاتدماله!منعمثلقدساأخىلوانجوم!ودقت.والإرهابالعنفلاترارها

الشعملسواطىالثونهلساتقرا!فةوحفطفماالشع!أموالابتزازمن

!دافقالسائئالثنصلينالىكلتاطعةوالثطعانالناكاتهمق!نة.م.ق58سنة

س!ألبا!نالتربعةفالة)الأليماتبلفالةمتاطعقتصاعطاهعلىالتبليابلى

سنةثنتونيسنواتكىلمدةفقثلاثةقوصاحامهةمعوايليريا(ايطاليا!ثمالوهي

حمك!.م.ق95سنةل!.ث!مبطالأليماقبلغالةفيلقيصرو!نت.م.ق54

فرقةمعسنةكلملد.قصالىالش!خملىفأفا!ا(البعيدةغالة)الأليعبرفالة

وطمعالرا!!رمبرالحرمانهةالتبائلهجماتمنتتش!غالةو!نت.اطقمن

هوالوفاقكان!رأمالواطهربئاستطاكاد(السو!تالكلتررنالهالفهتررن

الفاتكداكةانه)عنهقالالنيللوفاقمعارضاو!نالدولةليقوةا!ثر

المثاردالقنكل!سواكنةرتزص!!القنملهةقهصرفازالتال!السنةود.(للبمهوركة

الههس!تالنيو!تونليالذ!شعون!هاالرلهسصمعارضههمنوفلصله

الثادطلعوساحيحمافت!نتوالقالروبانهةكالدرلةقبرصالحاقا!لمهمة

فلكمدق!روالتعق.الثلائةالوفاقركالعلطسغدالذييالزمارالم!وبدثر

كلع!والقالنارررنث)الأليمحبركالةمثاطعةحمتانلروباوسبق،جمقاطعته

ة!حقثمالأو!تدالرترغرالأليكحالوماينأسبائهارحدوالأليجبال
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07سنةوني.الايدويقبي!معبلتحالف(عربلميةمد!اوأمبسويسرةجنيف

الطويلاش!عرغالة)كوماتاغالةعقاطعةالسويفيالجرمانيةالقبيلةغزت.م.ق

بناه(الأطلسيالمحيطحتىالرونخهرومنالراينضهرحقالبران!جا!منتمتدوالتي

وعقدت.اريوفيستوسملك!بصادةالراينضهرعابرينإلسقوافيقبيلةدعوةعلى

حليفتها.بروماواستنجدتالقوافيمعسلأمأاندحارهابعد.م.ق61سنةالايدوي

المرابوناثارهافتنةاخادفيآنذال!لانشغالهاالايدوينجدةمنالأخيرةتتكنولم

الذياريوفيستوسبعث.م.ق95سنةفيولكن.النارلونيةغالة!الورمان

الررمافي.الشعبصديقلقبفنحتهلروماوفدأالحاليةالالزاشفيقبيلتهاستوطنت

غالة.غرباستيطانبقصدصيسرةا.لهطقميحنجرمخرجت.م.ق58ود،سنة

العودةعلىواجبرممعركتنفيقصردحرآالناربونيةكالةالىالومولحاولواولما

السويفيملكأرووفيستوسمنقيصروطلب.رومامعمعاهدةوعقدالأصليةلمواطنم

فسار،الايدويكددوصارا)سقوافيواخضعفرفضالتوسعلىحريتهعنالتوقف

هذاخصهقيصردحروقد.كالةؤ،قويةجرمانيةدولةتولانقبللحريهتيصر

حلفضدقيصرسار.م.ق57سنةوؤ.الراينعبرقبيلتهوتعقبستراسبو!مقرلط

الفينيققبيلةخرقتولما.وبريتافينورمنا،!امقاطعةلقواتهواستسلتاليلبيك

الساحليةقلاعم،فةفضأ.م.ق56سنةوهاجمهاقيصراسطولأبقرومامعحلانا

ولما،)8(الأطلىعلىالمطلةغالةسواحلطولعلىالبحريةالسيادةلروماوصارت

عنجومجانفصلذاكاألسنةود.لفي!رالاكو!تافيقبيلةاستسلتنفسهاالسنأ

ارجاعالىدعاالذيميلوالعا-تتقيبيؤيدوصار!طودكوس

أمينأنفسهتعيننفضنرومادالقمحثحةبومبىوانتهز.ماأرادلهف!نش!ثرون

و؟فة-اعلاليافيقنصلنائبعلاحياتماضنف4وذلكصنواتخسلمدةالقمحلئجميذ

تجديدهكروؤقيمروشر،بالحنطةكتعلقفماالررمانيةالدولةواسواق+اوطرقصافي

نهسانلى(الهال!ةبيزاشرقيشال)ا!كلعابثماللو!فيالثلاثةفاجتهعوفاقهموزملائه

قنصلنوكراسوسبومييكونأنعلىواتفقواوفاقهمتجديدوقرروا.م.ق56صنة

الىسوريةوتمنحسنواتخسلمدةاشانيامقاطع!بوصيويعطي.م.قةهلسنة

علىابلسوصادققنصلنانتغبارفعلأغالةتعطىقيصروالىنفسهاللدةكراسوس

.لو؟اتفاقية

كالةوالتنكتيريالاوسيبيقالجرمنيتانالقبلمتانهاجمت.م.ق55سنةبدايةفي

قيمرعبر.م.ق55سنةمف!ايةوفما،ودحرلمصيفأقيح!رالراينعابرين

يبقلمولكنهكالةلىاعداءه3لمساعدالبريتونيينلمعاقبةبزيطانياالىدوثرمضيق
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الجزرالىدوثرقيعرعضيقعبرحمعهكبروباسطول.م.ق54سنةولما.طويلأ

!سيفيلانوسالزعملهواستسمالتايى!روعبرألفثلأثننقبراصابقرةالبريطانية

وأخذالجزكة!لسهفرضأنلعدفالةالىوعادضد.البرعلايتالقبائلقادالذممما

اطمخلمىوقد.قيصرلانتصاراترالتأ!داطاسةأصواترربالىومحلتالرهالن

عنلىطلويثوكةالذت!مضهممنالنبلاهوثارالقبلهةحرربهامنفالةالررمالم

كالةدالا!بوريننوالتركطالرثيثباللهاحمت!م.ق52سنةل!.لرما

مناطقمفىالررمانهةالحامهاتاهواو(الأسفلالرا!2حقالسنن!رمن)البلجهكهة

دثورةقامت.م.ق52سنةل!.قهصر!هافأخمدهامنها6واحدجنودوأثادوا

نشوبوقتقيمرو!ن.الأرفيرثققبطةمنفرسنفتورككس!ادةفالةوصط

ئموكوفياعن!للثائرحزليانتصاروادى.لاخادهافأحم!الأليماقبلفالالىالثورأ

ذلك!دوحامرقبصرفالةكلالىالثور؟وانت!ثرت:.!رضدالاكدط!ئور6الى

فياللينقي!روصتمملالاستسلأمالىاضطر!أليسياوقلعةفيالرئي!يةوقوتهالثائر

عدتبلد!مانيةمقاطعةالىكوماتاغالةتحولوااليهفاجتذبهمكالةثعوبمصملة

-.والجزيةالجنودتفيمعليهموفرضالألبعبرغالةمقاطعةرعايةضتلروماخليفة

.الدساشيحيكونفطفقواالوفاففيزملائهحسدهذهقيصرانتصاراتكلأئارتوقد

يلملاطلاقثومجرفضانمنذيالثدهورسرمافرثهايينالعلاقاتاخذت

سورتدالقنصلناليفا!نوسأولوسدلمعنلماسؤالملاقةرزادتالمراق!ثمال

الى.م.ق53ضةكراسوسسارلهمسكر!مدكاهولأحل،النرثيينلعرثىمدع

ككنولم.الرقليالرومانهةالولاكاتكنهدكدممنذرعأالفرثي!لحريطالثرق

وقام،الصحراهحر*و!عويةالفرثيناستمداداتمدى!نفكرةأيةلكراسبس

سنةول!.سوركةالىمفاانسحيالعراقالىصنتجمملة.م.ق54سنةكراسوس

فطوقالفرثيننيلادث!خلالىالتفلفلعلىمحازمأالفراتكراسيىعبر.م.ق53

9د(الفونالعراقشاللحران)كرخةمنكالترللامعركةودارتجيشهالفرثيون

)9(.القليلالاجعشهمنكنجولمكراسوس3ؤوايادؤ،م.ق52سنةحزيران

زوجةجولياوفاة!دلاس!وقهصرروميونررمادأزمةكراسوسمقتلأحدثوقد

ق!ر.ا!نة!ومج

انهجمجةاطالسالىطلولكنهالثان!قنصلعتهفاتآانتهاه!دروما!وميترك

يرقبه!ومبم!نأمروهورومالىفسادأومهلر!ود!وساتباعوعثاتجهيذالقمحأمين

مماالأمنلاقراردعوتهعلىمبرأالفاكةلىالشونملسككونحقوجمبذهكشعن

لما!وديوسميلواتباعقتلانوحدث.م.ق52سنةقناصلانتخا*عالمالىأدى

دعوةالىالشيحبلىاضطرممالللاحالىالأل!اتباعولجأالنوفىفعمتال!ن!ةتللق
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للكثيرلىيالنشةيومبموصارونفيمطووحولما"تامالذ!النطاملاعاثيرمي

قر6تعاطممنخوفمنتجةاليهكتقرهـنالارستقراط!نوصار.الأولوالمراطنالزجمم

زرثع!محقانوناقيصرلهتاثير.م.ق52سنةالمامةيبارفلم،.وثراهقمصر

،9صنةلأقبلللقنمليةالترشيحمنتي!رلاككبن،نونعأؤ.للتنصلهةصا!اشغص

يمنحبومبىشرعهقانونوهناك.(الاولىقنصلعته!دشواتثلاث).م.ق

هناكولكنقي!رتستثقفقرةعلىجمويروماعنكائبين،نوااذاالحمالمرشحين

سنةلكلوالقضاةالمنسحبننالقناملالثافيبومبىقانونوجمنع.الاستثناهشرعيةفيش!

علىسنواتخمسمضتالاسبقينمالح!بينمنالشيرخبلىيرشحملاتاسويزكها

للقنحمليةوالترشيحروماالىالعودةقيصرعلىوصار.علممدةانتها.علىالأقل

لروماالعودةعلىماصمواذا،للاثاماتوعرفةحصانةكأيةلاكتعاعتهاديكلواطن

حممدةبتبديدامروصدر.النقيبانبهكتعالذيالنقضحقعلى!قدانفعلية

الترشيحفيراغبأ؟نالذيقيصرلمفاوضة!ومبمواندفع.أخرىسنواتضبومبم

الخاصةالجهودومماالاثنننلونفشلتقدالمفاوضاتأنكبر.م.ق9،سنةللقنصلهة

و؟ن.كور!والنقييقيصرصد!جمهود.م.ق05شةالقنصلهأبتوزكاالمقاطعات

امروهوالقنصلهةانشاباتقبلقهصرقهادةالغاهكريدرنوبرمبمالارستقراط!ن

سنةكايةولما.ايطالهادالرربانيةالجيرشقيادةاخذ.الىبرمجدفعقهصرممايقاومه

تي!راكاءعلى،وبومبىالارستقراطيينضغدنتجة،الش!خملسصوت.م.ق94

و!شيوسانطوقماركالنقيبانونقض.للشعيعدوأ!دوالامعين3تارلىلقيادته

؟نون7دنما.بالقتلوهددوهاالثيرخجملسمنطردوهاالاستقراطهينولكنالقرار

فيمبماا!خرينموالح!القناصلبدعوةامرهالسناتأصدر.م.ق94سنةالثال!

الأخيرانماروهربللشعبعدوأقيصروعدواالدولةلهاكةفنصلكنائياومبم

.):(الخايةالنقيبانمنهوطلبالألبماقبلكالةليلمثالمتهواسعوا

:(.م.03،.9،)4الأهل!ةالهركه

بلسرفضهلذاتانوفيغيرالعاصةعنمتنيبوهوننسهتهصرترشهحطلي!ن

كادرانالاقيصرمن؟نفا(عامأعدوأوأعلنهالقيادةمن!روكرالث!هرخ

المقاطعةتلكبينالفاصلالحدوهو)روبيكونخهررعبرالأليمائبلفالةمقاطعة

والديدالمدربجيشهرأسعلى.م.ق94سنةالثافي!نونفى(اطالاوههة

كفايةوعدمجنودهعددقلةعلىبناهبوميوصم.اريمنيومعلىواستولى،*التعلق

علىالهجومويعاوداستعدادهبهايتكلكباليونانالىالانسحابعلىتدر!بم
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ليالأملعليهعاتدين؟نواالذينمنخطتهبومبىاتباعمنكثيرواستنكر.ا!طالها

خلافألبومبىالموالطأهينوباربوسدوميتيوسالقائدبقيمرواصطدمروماصالدفاع

جمربوم!جيوشعبرتوفعلآ.بجيثقواتهقيصروأدمجفاندحرالأخيرلنمحة

مواليهبالنقباهقيمراجكعرومارخارج.اليونانالىبرندفييميناهعندالادركاتك

حقنزورغبتهبالدستورتمسكهوأعلنتحركهعنودافعالسناتليمناصريهومع

مالمنماتبقىعلىيدهقيصروضعذاتهالوقتوفما.بومبىمعوالتفاوضالدماه

لىلخصههناكالرومانيةالجيوشانظملعرقلةاسبانياالىفترةبعدوسار(باطزانة

حاصرلاصبانياطريقهرز.افريقيةوشمالوصقليةسدينيالهكوريوقائدهضنوقت

هووتمكنتريبونيوسقائدهالىاخضاصامواملةتار،عليهتمردتالقمرسيلياقيصر

غيابفتؤوفط.اليهجنودهامنكثلإو!لبومبمالمواليةالفرقدحرمناسبانيافي

قيصرباعلانيقميالمئويا!لسمنقرارأبريتورالقاف!ضنايطالياعنقيصر

الفقتلكخلالقيصرو!ن.فقطيومأعثرأحدلمدةبالفعلمارسهاواليدكتاتورأ

لأبئا.المواطنةحقوقواعادالديونضفيفمنهاعدةباعلاحاتوقامأعدائهمعمتساعأ

.م.ق48سنةولما.سولاقواننأح!مبموجبالمنفيينوأعادسولاأيامالمتفررين

وفعلأ.بوعلىاليرللقضاههوبقامعلوأولالثانيةللرةقنملأقيصرانتخب

على!بولونياواستولىاليونانفيابررسساحلالىالادرياتيكبجيوشهقيمرعبر

ثيسالياالىقيصروسارخيومدوراجنوببترافيبوم!وتحصن.دوراخيومالىوتحرك

ولسنةبومبىوبينبينهمعركةدارتحبثلاربساجنوبفرصالوسعندفواهجمعثم

لقصرنصراضراوثارنمو!نت(فرسالياأوفرسالوس)نفسهبالاسمحميت.م.ق

.)11(مصرالىثمقبرصالىبوميوهرب

العرشعلىوخلفه.م.ق51سنةماتقدمصرملكعشرالثانيبطليهوس؟ن

لقيتوقد.عثرالثالثبطليهوسمنهاالأصغرواخوهاالسابعة!طيوباترهابنته

مدينةفيضدهاثورةنثوبالىأدتوبطانتهأخيهامنمعارضة!لمحيوباتره

قيمرضبيثيرانوايوائهبومبىتأييدعثرالثالثبطليوسوخ!ثى.الاسكندرية

ارسلتاليالجاعةقتلتوفعلأ.م!رومولهحالبومياغتالمنارسالالىفعمد

خصهبمصرععلمحيثذلكبعدممرالىقيصروصلثم.القائدهذابوم!لاستقبال

سفينةز!كليوباترهعتاووقد.واخيهاكليوباترهبينالنزاعفضفيرغبتهعنواعلن

الىهـصصلتصقليةمنأبولودوروسحمايةتحتالسوريالساحلمنأقلعتصن!

قيصرالبطلوميةالملكةفتنتوقد.صندوقنيعاريةقي!رالىوسلتالاسكندرية
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افىرخيصةنفهاوتقدجمااختهخهانةعلىبطليهوساخوها!ميوقدعقلهوملكت

!نالصلحوعقدلمواجهتهالا!عكندريةووجهاهالم!يالملكقيصرعاو.الدمافيالزعم

البلاطدوالمتنفذالملكمر!لماالخميليوثينوسيرقلمالأمرولكنوأختهبطلهوس

علىبالزحفالفرمافيالبطلوميالجشقائداخيلاسفدعا!لهيوباترهبط!قمنخوفأ

مهاجمةعنالتوقفمنهيطلببطليهوسالىبرسولننقيصروبعث.الاسكندرية

حرببدأتوهكذاالآخروجرحاحدهاقتلاخيلاسولكنالاسكندرية

المليالحيفيقيصروتحصنالاسكندريةالىأخشلاسوتقدم.الاسكندرية

وملتثم،البطلوميالاسطولسفنوأحرقالكبرالثرقماالميناءقرب(البروخيوم)

قيمرواشتبكالبركاميومثراديتيسالانباطعاهلمالكعنقيصرالىالمساعدات

باندحارالحربانتهتوأخيرأ.عليهوانتصربناؤهأعيدالذيالبطلومينجالاسطول

غرقأعثرالثالثبطليهوسوبمثتل.م.ق47سنةالاسكندريةقيمرودخولالبطالمة

الأصفرأخيهامنأبيهاوصيةعلىبناءوتزوجهاممرعلىملكةكليوباترهواعلان

قي!رأنمنوبالرنم.سنةعشرأحدانذاكالعمرمنلهو!نالراكامثر(بطلعوس)

وعندما.سيزاريونعيولدأمنهانجبتأكاالاثرعية!وؤكلصثاتؤيتررجإ

هيوصارتلهالمدسعلىعلتالحملىالاشتراكسنواتثلاث!دأخوهاطلب

وادونما.ثورةسلاملماالتاليةسنواتالستلمدةحكتحهثمصرلىالوحهدةالقوة

روما.الىالررمانوعدؤ!ط!وكاتزأخت!ينويارسلثرئدو!ناخارحيكزو

الورمانالقادةانشفالفرمةرونطسملكصراديتيىابئالثالىفرناكصاستفل

ورنطس.واكناحالصفرىوارمهنهاكبدوكهةوكزاالثرممنفتقدمالأهلةباطرب

محند!رناكصوالتقى!يوب!طالصفرىفأسيالانطاكيةذهبثمفلسطينالىقيصروصار

ئعادفوكدها.م.ق18سنةررماالىقيصروعاد.ودحرهالبونطىجنوبلمازيلا

الفوالدكل!رفأوقفالحرليدسبميديو!تراكلتالذينمؤيديهاضطراباتمن

سنةاجمارثفعمنرومادالمستأجر!وأعفىالأهليةالحرببدايةمنذاستحقتالق

اعلالها.!ةالمقلاردهناونصفررمالىمعنمقدارعنلايزيدأن!ثر!واحدة

لمواكهته.كخ!أكهزواالذ!نبرمبمانصارلدحرافريقيةشمالالىقي!رساروأخيرأ

كعنهاسالمفقالأولتعالنو،نت.م.ق6،شةقيصر!كيبيولازحفاعاقوقد

وتدهور.روسحنهاقر!!رينرهـنوكنودهلا!نوسو؟ن.نوميدياملكيوبا

قهصرواصطلم،مركزقوىالههموركا!املديوخوسانضامأنالاقي!رمركز

وما!تووانتحرلت!صرحاسأنصرأالمعركةو!نتثاكسوسمدكنةقرىلهأعطئه

اض!استق!لحيثررماالى!دهاق!روعاد.كأجوبة!ومبىررللالابينوس
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!ركةأمامكوو!نوالر!ئيةوورنطىومصرغالةعلىدانتمازواحتفلالمنتصرين

النالىالزمحمفركندمتورككىأمثدأخنماالقالمناطقملودالاستعرافىفيقيصر

ولذعتالمهمةكالفنالمهلةوالعركاتنومهدكاو!وكاملككليوثاتؤأختوارسينوي

الفغمةالموالدونصبتالمتلركينوههعوالمراشالهنوالىنقديةم!فأتخلالها

.فهنوسللر*ومعبدثحركاصمسهاوسوقأبهوالذكرىلتخليدوشيدت

اسبانهاالىوألعا*مبارزاتمنرماصاحبهاالهفلاتانتهاهاثرقيصرساريوليوس

منذيخماقيصرتركهالذكل!اسبانهاحم!شهوسو،ن.بومجانماربقاياعلىللقضاه

ولدااستنالاروماضدفيهاثور6الىادىمماالنوأذىلأ!حعبد.م.ق9،سنة

!تونىثا!سوسمعركةدانكسارلم!داسبانهاالىفذهبالاكينوسونمي!بومبى

الهالهةموندا)مونداممركةأخرها!نتالطرفنلينعدةمماركودارت.الحالية

الهرميثاثو!نت!رماانتصرالق.م.ق45صنة(ملقاغربجنوب

)12(.الأهلية

،هسةألار001م."51سنةل!)"2لص!لهو!ىدكتاتور!ة

:(.م.د

معوالتساهلاللئكلدنطو!سهاسةفرسالوسمعركةلىانتصا!منذقهصراتبع

ررما!ةدرلةلهنا.كذر!أمنسأورفع.!المنف!ستعملفلمالسهاصهقاعطله

علوثد.ا!م!النطامكلوصالىالتالقالعواملأحد!نهوان!يماجديدة

كلاكةومولخ!لوفدثغمهلىمركز!نطاموتئبهتهرالسلطةحصرعلىقيصر

وتكددطث6الاالثمحهلسو!ن.الحثهتيبهلفهجاهلينوسنظلالمطاف

.(الخوالهنرالمرسسالمنثذ)الئ!ئرتوألقاييوالمناميباللطاتتيصرأغرق

وضاطهانصارهمناطددو!ق"09الى001منالناتأعضاهعددازادوقد

ن!الونالجمثىمحلىقهصرامحمادحلو!ن.لعاستهالمؤيدينوالفالينالسابقين

64سنةسنواتع!ثرلملةقممردكماتورأانتخا!اعيدوقد.عياءطاعةيطيعه

مدىلمالسنةتلكلىسنواتثلاثلمدةرقهبأوعذ.المطلقةالامبر!ومبلطة.م.ق

الافافهةالصلاحياتجانيالىللدولةالرحميةالديانةرأسصارأكماأعظمو؟هنأالحياة

ايطاليازالولاياتح!منصفترشيححقأمثالوأخرىأونةبينلهتمنح؟نتالق

امرأجمبعبطاعةالق!ممالح!ع!جمبعلزامأصار.م.ق44سنةطط.وخارجها

مه!.م.ق46سنةله(امبراطور)المظفرلقبالشيوخمجلسمنحو؟ن.قيمر
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ثمالسلمبأوقاتوليسالمنتصر-شللقادةفقطالحروبأكاميمنحاللقبهظ!نحيث

وصار(جوليوساجولاي)احمهفطولدالذيالثرعلىواطلقبلأد.ابلقب"منحه

معبدولالأقدمننروماملوكتماثيلمعتمثالهررضع،والصلواتبالأضاحيبهجمتفل

الذيالاله)كوثاديو!شيوسيذكركتابةمع(المولهرومولوس)كو!ر!نوس

حو!ترمعبدامامعربتهووضتالاستمرافاتدالالمةتماثهلمعتثالهوحمللايقهر(

منكدكدةحلقةشرتعلىوشكلتالعملةعلىراسهوطمعلعبادتهخامأمعبدأوكرس

الهاصو!هنهيولهوسجو!زلقبحيثجو!مزالاريابربمعواقنالكهنة

تدلو!ماالملكيةرموزحم!واستضموالآلةبالملوك!رطهلهنسبأوامطنع.انطوفي

أوتبنا.الذياوكتافيان)يرثونهمناوشخصهلماالمليالنظامكارجاعقيصرنمةعلى

وليسقيصرأنا)قالكللئدالعامةبههتفتعندماولكن.(!طيوباتزمنولد.

ادىمماا!ليوماوالاسكندريةالىرومامنالعاصةلملينوي؟نانهوقيل.(ملك

اكتياله.الى

عددتقد!رتموقدقيمر.حمفترةخلالوالأمنالسلامالوربانيةالدولةلم

الحنطةصارتبزوا!اقراربتقدآالهنطةتوز-منالم!تفيدونوالزماييي!

الحلف05الىألف022منالحنطةمستليتخفيضالىأدىممابموجبهاتقدمالرجمة

الكبرىالمشاركاالاستطاصةمنالكثيربتنفيذو!ثرم.المامةالمحزانةشالص!هوخف

حهثالعملوتونرروبالاسماالمدنفيالعاملنعددمنخننتالقالعامةوالأعال

ن!مةمولحوالىس!!اجمعلمغوالقلروماال!نحامازازمة!تغفيفقراهتم

ضا!البموتتزاحميخفكمارومامركزقيسطلاعادةمثر!3ووضع.ع!د.ل

يكونأنأصدلهقاكنرض.الخدكةالمامةالأرافيواستنلتالمحررجمركةنظمت

الفوكائصالزماهاسنفالاالقوالنواديالوللماباتقيحروحل.أحرارأالرعاةثلث

.كالمودوالهاصةالقدلةالحرصةالتنضاتالايبقولموالارهابالشنبلاثارة

أقرليقاتلوسذول.النطامحفطمحلىلتعنكالثرلجةألحاسلحةقواتواستحدث

منالقتلةعلىالممتل!تنصفسادؤضوكةفرضتوقتدأملاكهبمصادؤأقربائه

الىاعلأحاضأوأفىحل.الدولةسمعةالماصنعلىمفررنجأالنفيوطلالأقرباهغر

!اضافةال!ثمس!ةالسنةكلمكطأالئمر!النالامعلىكالسا!التتولم!نفقد،التقويم

افافةالت!صالمس!لونو!ل.سنواتأر4كل(روم2ع.22)كبهسينشهر!ن

كدممأعولأشروالمحذ8ورمأئانضحكهتسركهعندالزقمارحقالأشهر

ورمكاضافةصررركاوسدررما365برحبهالسنةكعداسكندرادف!ابتدعه
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النةكدهالئافى!فنمنالأولرصاراركاسنواثكلثهاطل!رحاتإلىواحد

الدطة.

رامتناهالنالةال!ثرشةالمنتحاتكلالرسومثافرضتكد!تقواننوأفىحلت

ثع!االضغتفنالمطوكا.الأثغاصكرهاالقالعرااتمركوييواطواهرالماس

عالملئلثك!نوأنالأرضلىأموالهمنصفالرأصمالص!ستفلكانوأوصالزراعة

اطالهادوثيعالاعتطان.التبار8انعقمماالطرقوأملح،الأحرارمنمزارعمم

وكررنثرافر!ةاطالهالىفابةحررييمنم!ر3ألف02واستوطنوالولاكات

اللاتينيةالحقوقالألبماقبلغالةس!نومنح.الناربونيةوغالة

الىيبعث!نحيثاطارجالىالايطاليينهجرةوشجع

التيالمستوطناتعددوقدر.رومابفقراءالولايات

علىحصلواالذ!اليطمانالمواطن!هددرزافىع!ثر!منكأكلالولاكاثلىافث!أها

ومناس!رأمتوطنةكلومنح-.موافىألفمالةمنأكلالىالهال!لىاقطأمات

المستوطنةراعيككونانوحنمحاكلةضةلاو!ى!اس!ال!ااررصولجنهنفابرلها

ا!لىالتثر!عيابلىامحضاهأر!اعللامةاختها!ملىوررافقامحنهاد!أاعلالهأمواطنأ

الرمانعةالمواطنةكلوحصلت.الصناهةتلمالمردئمعافعةطاالدستورو!ئدد

-لما(لثمونةاواولهسي!اصبانهافاثىمثلال!مانةالولاكاتلالهلد!اتمنالكعد

رلتقرطحورفثكا.و-صد.الخصقلفةممنوصيالفساوفهناالبرتنال

ررنجع.وأساصاوافرشةالأسوال!حركلوهرقلهةسهنوميل!مةمستوطنات

لمديملىمدكةلكلومارالاعلالهةالمدنلج!واحد(اصاسأالجدولالبلدياتقانون

المستالقواتدخدمواالذ!نعلىالبلدتمناصيواقتصرتالت!ثريعات!ع

ةأر!قواصاكلنةمدكةوبكلمعينهجمرالموالماتنالموقىدفنممارعيعلىوحرمت

العثرنظامعنواستعيفىوالتنفحذتهالتشريعيةالمدينةضؤونلادارةسنويأمنتغبون

لتبميلمثر!مورضع.ثاكتةسنويةيحزيةالروماثالولاياتعلىالمفررضالقدلم

بلسجدكلتاروجولياوبوالعظيممارسمعبدأمثالالمبافيمنالكثروسيدروما

فيقناةوثقتاوستياميناهوعقلوكرينوجمينبومبتينىأهواروجةبفتالسنات

اعلالياساحلطولعلىالتيبراسفلمعبويهولىميناهتوصلواخرىكورنثمضيق

انتقامأالنرثضبلادلنزرالعدةيعد؟ن.م.ق44سنةقيصرقتلوعندما.الفرد

)13(.الكرخةموتعةفيالروماثلدحرم

منذعليهالتأمروبداالهإصةوسلطاتهالا-خبداديةقيصرلسياسةالمعارضونكز

برميحماعةمن؟نوالأول.وبروتوس؟شيوسحاكهامؤامرةنجصتوأخيرأ،موندا
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أنقذهأيضأبومبىجماعةمنبروتوسو!ن.قاضيأوعينالعفوعليهقيصأصدروقد

حيثسالمؤامرة!عرف؟نشيمثرونويظهرانلهمرافقأوعينهفارصالوسنيقيصر

وقيل.خطةأيةالمتأمرينلدىتكنوا.الفرديقيصرحمعلىحنقهرسائلهتوضح

فارسلرأتهحمماهلحلممقتلهيومخروجهزراغبةتكناقيصرزوجة؟لبوريناأن

المتأمرينولكن،اليءالنألأساسعلىالث!يرخبلسجلسةءل!جيانطوفيقي!ر

وسلهالشرخجملسقيصردخلوفعلأالسناتالىبالهيهقيصرلاقناعدسيهوسارسلوا

نأدونبيدهوالورقةقتلولكنهضدهستنفذالقيالمؤامرةفيهاأخطرهورقةشخص

طلبا!علىالموافقةعلىليحملوهالثوخملسثاخلحولهالمتأمرونووقف.يقرأها

عنقيصرةعباهكيهيروسحبالحدثعنانطوف!ليشنلالخارجدالمتأمرينأحدووقف

خرالقاتلةهيبروتوسفربةو!نت!رلها!الآخرونتلاهكوص!ووضربهرقبته

)14(.عرهمنوافينالسادسةلىوهوبومبمتمثالقدميعهرصريعأنتيجتها

فيالناسالىالنبألاعلانوأسعواللستقبلخططاكل!قيصرمغتالطلدىيكنوا

منجعحراسةقتفانسحبواتقريبأالناسمننالم!لخلوفاستنربواالفورم

علىالأولو؟دة،وانطونيوسالفرسانرئسلبيدوسالىالسلطةوألت.المبارز!ن

.طناكحانمعيغحيثالداخالةوأسبانياالناربونيةكالةالىالتوجهتر!دفرقةراس

نأانطمفيلزصيلهاخيرأسحولكنهلدخولهاوكيأالعاصةالىجسثطمنقمافقرب

لافطوفيدزميلا.م.ق،،ت؟قيصرو؟ن.اقلههالىهووفادرالاموربزماميمسك

الىالسناتموودعاالأخيروصيةوفاتهحالقيصرزوجة،لبور!ناوستهالقنصلية

ثانهأزميلأصارالذيلطلادولاالسابقخصهمعسلامأوعقدأذار17يومالاجآع

العفوكاعلانشثروناقتراحعلىبنا.السناتووافق.قيصرعلالقنملطفيلانطوفي

لىمسبىقي!رمنظروأثار.لقيصرعامرستشيبعاقامةعلىوافق!قي!رقتلةعلى

كبيراأثرأانطوفيالقاهاالقالتابينوكلةوميتهةوقراهبالدماءالملطغةوعباهتهتابوته

هر!واالذ!المتأمرتعلىغضبهموصبمعليهجنودهحزنجانبالىالجحاثارةعلى

الىقتلتهوبثلثيهاأحدلروتوسالىثررتهمنبجزءقيصرأوصوقد.رومامن

وبتحويلالعمرمنسنةكرثمانهةأنذاكله!نوالذكماأختهبنتأتيهابناركتافيوس

الخسةمايعادلمواطنكلواعطاهعامةمتنزهاتالىالعنىالتيبرضفةعلىبساتينه

المعجبينلعضشيد.مذجمأوهدمتالاضطراكاتعسكرلآقؤوأكدت.عراقيةدنانير

علىقتلتهبررتوسوماركوس!شيوسعنقدقصرو!ن.الفورمز،لعبادتهبقيصر

كثدومنح.النفييمنصيمنأعفيالكفماالممابالمنادر6فامراوكريتليبيااقلهي

لذولألغي!الماوأرسلواي!رعةروماعنبعيدأقيمرأرافيجنودمصرحيمن
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كلطةانطوقالىرمئدوصةدولاليللأالىسورتالشئبلىمنح!.الدكتاتور

هاولاتالأولقاهلحهثجيدةالشرخبمجلسانطوفيعلاقةتبقولم.قنصلنالي

الىقيصرتبنا.الذ!اوكتاف!وسوصلنيسانولط.لمصاريفهحدلوضعالشيوخبلس

قحر.تركةلىجمصتهايا.مطالباانطوفيوقابلاوكتافيانالاسماتخذحيثروما

لنفسهفضناوكتاكلانوجودمنانطوفيوخمث!برعةقي!رثروةبددقدانطوفيولكن

فرقنقلأنهحتىسنواتخمسلمدةوالناربونيةالقريبةءإلةولاي!مقدونيةجانبالى

،،سنةتموزوز.رومامغادرتهعندنفسهلهايةمقدونيةمنغالةولايقالىقيصر

انطوفيفرفضأعطيامماأكثرطلباحيثقيصروقتلةانطوفيبيناطلافدب.م.ق

القىحيثوشيثرونانطوفيبينالخلافف!ثىشهرينوبعد.ايطالياوغادراطلبهما

نمتبثانيةالحقهاانطوفيبهاهاجمالتيالأولىبالفيليبيةالمعروفةالثهيرةخطبتهالأضر

انهفيهواعلن(الخيانةفيطموحاتهقيصريمثاركالذيالمهذ*غيربافا.علر)بهاانطوفي

الأولتشرينوف!.القساةالعسكرينالمستدينضدالحركةصللدفاعنفسهكرسقد

لنقليستعدفيهانطوفي،نالذ!الوقتل!ااكتهالهجمىولةاوكتانمانانطوقاض

اس!وطنممنالآلافنداه.وليىقيمرلن!تحنوداوكتافياندعامقدونهةمنجنو

القربةفالةالىانطوقوانسحيمقدوفةفرقمنفرقتانلهاننثحق!مبانيا

منصبفى!هتىانورتجوسكموس8التدسةغالةحا!أمرال!ثهحبلىولكن

القلخبهالقا.لصثهررنأسثررومامنانطوفماخر!وبمد.لانطوفىولا!رضخ

انطرفي.بها!ياكمالقاهسعددهالمغوالق(الفيليبية)نفسهيالاسمعرفت

منانطوفماوطلي،موتهنامدكةلوحاسي،القركبةكالةجمماظودواصطلم

سنواتخمىو!دالقريبةهالةمنا!ل!انسحا*مقابلقوانينهياكاهالشيئملس

وانضمالطوارىهحالةواملانتوا!هيالفاهال!ث!خملىواجابه.الناريونعةفالةمن

حالمجيوشعلىحصاؤانطرقوشلد.و!ان!اهرت!وسالقنملانالثيئبلنالى

و؟نتواوكتافيانالتملانقمادهاررمانعةج!وشفابد!اموتهنالالتركبةفالة

فرنساجنوىالىهووانسحيالقنملانفيهاوقتللانطوفياندحارأموتهنامعركة

وفرقوغالةاسبانعامنجهوشهناكانطوقالىوانضت.أعا!دوأالسناتوأمحلنه

بروتوسحاكلهاهرىالقالقركبةفالةواكسحايطالياعلىكليأ!ازحف،لبطوبر

ماركوسقهصر)قتلةتمكنوقد.قيصربقاتللعلاقتهمساعدتهاوكتافيانرفضالذ!

ومنحهماطلادولامقتل!دال!ثريعةالأقالمكلالسطر6من(و!شيوسوبروتوس

بوميسكستهوسالىكالبحركةصد!الثرقدمطلقةميكرلأسطةالثحجملى!

قنحلاترثحهالسناتمناوكتافيانوطلي.لهقاعدةمرسطمهمناتخذالذي
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روماعلىزحفالشبرخملسرفنىولمالجنؤم!فأتوتقدلمثانتصا:والاحتفال

لتلكقنصلينلبيدوسوقركبههووانتخبمعارضةدونودخلها.م.ق43سنة

قاتلكلو!نقيصرقتلةلهاكلةقانونكاصلارالعامة!بلساقناعللمحح!.السنة

كبير.جعشراسعلىأننادمنم

التقرليفيالأولبحوالسناتاوكتافيانبنالعلاقةلهتدهورتالذيالوقتفى

السناتاع!درهاال!العقوباتكلاوكتافيانورفع.لبيدوسوصاطةينضلانطوفيالى

حيثالقر!بةبنالةبونونعالىولبيدوسواوكتافهانانطوفي!يز،الاجماعوتمانطوقفد

عليهووافقالثافيالثلالطالوفاقلاسمالمررخونعرفهسنوإتكسلمدةوفاقأوقعوا

الوفاقزعاءبيدالآنالعلياالسلطةرصارت.تهت!وسالمامةكتأثويقعيالقبلىانجلى

كوماتاغالةانطوفيمنحالاتفاقوبموجي.كأكدمم!العوثالسناتوصار

صقليةعلىاوكتافيانوحمللبعدوسالىالناركونهةوكالةأسبانهاوأعلمت

علىاتفقوا!.انطوفيزرجةاللةكاكلومناوكتاصانوتر!جوافر!ةوس!نها

بأساهقائمةالوفاقحكومةونمثرت.ال!ثرقدو!ش!وسورتوسماركوسضرلي

منهيسلمولم*حقهاوكتافياناخذالذيث!ثرونومنماملأكممودرتالقاطونة

مستوطناتوانثأواالملاكذعلىخدكدةضرائبوفرضوا.كتلهانعبد.بامرهالا

جثتهرماددفئموقععندقيصرليوليوسعبدا3وسيدوا!طالهافيللرحنجديدة

المأ.باعتبازقاكنوعدر

جمما!تاالوومانيةالفرقبننشبيةفيهاله!نتبظسوركةالى؟ثميوسذهب

حاكاعنالذكمالمللادولاعل!!ثيوسحلوقد.الكرخةاندحاربعدإلفرثينمن

الشيرخجملسمقتلهرالم.أسياولاكةحمتر!بونهوسا)علاطر!قهل!وقتلهعيها

34سنةاللأذقيةدحصارهمن؟ثيوسوتمكنتريبيونيو!ىكتأد!ي!شيوسالىفأوس

وبررتوس!شيوساتفقاللاذقيةسقو!وبعد.إلانتحارعلىاضطؤمما.م.ق

!نعاشعلىبوم!صكستيوسبهسيطروقتدالحمنرىأ!هاكلعلىوسطرا

جميوشواصطدمامقدونيةالىسويةوتقدمااوكتافيانلمساعدتهانطوفيعاؤ.وتبي

اندحروقد.وتراقهاتقدونحةبنالحدوعلىفيليبىسركةليو!ث!هوس!ورتوس

علىلروتوسإنتمروقتدالانتحارالىقاد.اندحارااظط!مواجهةد!شيوس

الىد!فعتهبخساؤاكأهومقحيثطولأ!دملم!ورتوسانتصارولكن.أوكتا!ان

ضباطه.منالكثيرأوكتافيازاواعدمالانتحار

منهاوكتافعاناخذحهثولاكائهمنلبهدوس!ثرككهماواوكتاليانانطوفي-رد

117

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمدبدهلةالىانطوفيررمل.انطوفيحصةمناناربونية1غالةومارتاشانيا

بتوزيع!طفالذيلاوكتافعانايطالياوتركأل!ثرقلهفأخذفيلييفيانتصاره

فقد!فيةالأرا!عيهذ.تكنلمولما.مد!نة18فيفيليبىبخنودصرحيعلىالأراخى

انطوفيزوجةفرلفياومنمالكثيرتأغضبممااخرىمناطقأرافيأوكتافيانعادر

ووعدروماالىيرينستهمنيحيوشه.م.ق41سنةالأ-جمرواذدفع.انطونيوسوأخوه

لشنالشاتموافقةاستحصلوربماهيبتهاالجمهوريةيرجعسوفأخاهبأنالمثعب

علىوأجبرهاباروسيةزانطونيوسجيوثىعاصراالأخيروتقدم.اوكتافيانعلىحرب

غالةعلىلل!يطرةجنود.بارسلرقتفيبالحسنىانطونيوسهووعاملالاستسلام

لهأبرابهافتحرفضتالقبرنديزيالىانطوفيوملوهنا.حاباكالهاستسلتالق

من،اصدقا.هابتوصطاتجكناولكنهما،لملاقاتهجيوشهأوكتاليانوح!ثدفحاصرها

رتعطىانطوفيلمدالثرقويبقىواسبانيا!الةاوكتافياناحتنياظعلىواتفقاالتفالم

ياوكتافهاالأضرواقترنانطوف!زوجةفولفعاتوفيتأنوحدث.لبيدوسالىافريقية

.اوكتافهاناخت

أوكتافحاندحرقدالأخيرو!ن،بربيسكشيوسعلىللقضاهههاوكتافيانوجه

وانتهزروماالىالحنطةلتبهيزاتيتعرضوصار.م.ق42سنةبحرية!عرثةلي

لناقلاتتعرضاتهزادتولما.ينماشعلىلىجطربرندفي!افيانطوفيتد!فرهسة

فيواوكتافيانبومبىسكشيوساتفق،المحاعةخ!الىإلعاصةروماصاعرضالىالحةطة

واللأجئينسكشيوسالىتعويضاتاوكتافيانتقديمعلىميسينوم"قربعة!تمؤ4

البحريالحصارالأخيرفكمقابلينياوشهتليةفيقنملنائبسقستيوسوتعه،

قريبةسكريبونيامناوكتافيانتزوجأنوحدث.روماالىالمؤننجوصولومماحه

؟نتالقبليفياواقترنجولباابنتهلهولدتحالىطاصاولكنهبومبىس!نيهي

و!نتتيبريوسوهوندو!وديوسالسابق-رجهامنولدوعندهاأنذاكمط!ت

علىا!سطرةامنمكنهسدكنهالتمردااوكتافيانواثار.دروسوسهوبأخرحاماة

تارنتومليلاوكتافياناخرىمزانطوفماواجقع.سكستيوسمعلاتفاقهخلافأالجزبرة

فرقبأريعانطوفيمقابلهاالثافييزودسفينة012اوكتايخيانالىانطوقيقدمانواتفقا

علىقطعبماالثافيفيهيلتزماوقتدبوعدهانطرفيوفىوقد)افريقيةمنيحبها

وجه.م.ق38سنةوفي.أخرىسنواتخسوفاقهمافترةتجديدقررا!(نفسه

اوكتافيانواستعان.مسينامضيقعند!كستيوسدحرهامقليةالىحملةاوكتافمان

جمنوديخماوالتقىصقليةثمالفيالانزالمنتمكنوالذيكالةدقائد.كاكرب!

قربخوسنولوعندممركةفيبومبىسكستيوسواندحرللساعدةاقالذيلبهدوس
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اركتا!انانتصارعززوقد.ذلك!دعئفهلتىعهثالمفريأسهاالىوهرلأالمنكل

مناوكتا!انوالقذهجهرث!هلبهدوستركتانوحدث!اطالهال!ثمبهتههنا

شةول.الهصانةروماوعوله!نالناتومنحهالعطمىالكهانةومنحهمحلطفنبم

..الثردالادر!اتيكساحلعلىالثالر6المناطقاوكتافيانأخضم.م.ق،35-3

فصللقضاهاقنعتهالق.م.ق\،سنةكليكهالممالمقاللته!طيوباترهانطوقدعا

.أرسينويالصفرىوشققتهااختهالماعطمإنطوفيأمرلمااوارضاهالاشكندريةدالشتاه

اصروالنرث!الملكابئفاقورمهاثةال!ثرقلىالوربانسةالمناطقالفرثيونهاخمثم

ططيومو!اقبلو!ش!وسورتوسارصدالونلالمنوسالرربافماالقائدو!حبتط

الرومانهةالهامهةلهوانضتفرلمكعشمعسورلآالآنلاببنوسخلؤ.الفرفماالملك

وارسل.فلسطينراحتلتفاقور!ادةفرثهةتو6وسارتالصغرىلآسهااندفعثمفما

فلسطين-وسوركةالصنرىأسهامناللرثهناخجفهنتهدروس8كعادح!صأانطود

كلقنىصوسعوس!ا!ةأخرأرومانيأجي!ثأانطولما!ث.م.قا*ءنةل!

الم!وبهثوفلسطيناجزاهفىونمسالفوثهرنكدعمالذتسالتفلأة!المئهر

ارمهنهاطريق!نا!رانداخلاظرزتفلفل.م.ق26شةدلماحا،-كا!يه

مدوموانسحيرفعهلم(تبريزقرب)فراسباوحاصر(اذربيبان)!ؤاتروكاورءل

ملكهاوازاحارمهنماالىانطوفيتقدم.م.ق،3سنةولما.البار؟ائفصل

ارتائاسدكى.

واصهقيصرمن!رلدهاواعترلى.م.ق+سنةكليوااتؤمنانطوقتزوجلظ.

فلسطينمناجزاهلاوقدممصرعرشعلىوخليفقالقي!را.سرعيأابنأقي!هن

يعةوو!كليكياسوريةظلوجعلسوركةو-خوبوبرقةقبرصعنفضلأنوالأر

كل،كليوباترهبيدومارألعوبةاركتافيازرجتههجرتهوقتلىنقص؟للقاه

خصهاوكتافيانوطجم.روماليحمعتهواطباوكتاثيانعلاقتهالىساهتالأمورهذ.

الموالينالشيرخجمل!أعضاهمنوثلثائةالقنصلفىحملهبوماالشرخملسدانطوق

!لىوعزاوكتافيازوجتهانطوفيطلق.م.ق22صفوفى.روماترفيعلىلإئطولى

وفي.لانطونيزوجةأختهمحلتحلسيئةحمعةذاتاجنبهةامرأأيرىاناعاناوكتا

الذي،انطونيوتقدم.الوفاقأمدوانتهىقنصلأاوكتافهان!غيا.م.ق31شة

كليوباترهوبصحبتهاليونانالىبجوشها!كليولهاتزجنيالىموتعندكفنأناومو

!ومناطكو)يثعلىاوكتافيانوادتولىلاسطواءمركزأاكتيرمخالبممنواضذ

عرقلممااليونانداخلمعارتبا!ايانطوفيقواتعلىقاطعأاخرىاصزامجهة
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لاوكتافهاننصرأو!نتاكتمومخليجلنالاسطولانواصطدم.نجيموشهالمرنوصول

.م.ق03سنةيامطولهاو*مافيانوتبعهاهصرالىوكليوباترهانطوفيوهرلي

وتبعتهارلأإنطقوانتحرإسكندريةااوكتافدصانفدخلجيوشهانطوفيوهجرت

م!رواعلنكليوباتؤمنالصفرانطوفماوابنقيصرونبقتل!إعراوكتافيان.كل!ثاتز

ثلأثةلملةلانتصار)تهاحتفلحهثألههاعادال!ررماالىامولماوحملررمانهأاقلها

()15.كاما

ثائؤواتسعت.العسكر!!!اشبدداوالمعامةالفوكائهيزالجما.ل!س!نتجةالسنات

مريدروأما.م.ق+اسنةمنذمواطنونو!اركصررزوكلتالروماذ!ةالمواطنة

منالمحاركةسهاستمالشسرخملسارضترالجسوونمير.افص!عرخبلىمعارضنأر

تعملساسةالىلهماثافعةالشعؤييمعاملةوحسنكدعل!"قاطماتبغاخباعلزا

التوسعصاراوكتا!انحقلوكوللوسومنذ".الررمانوالرأصىلهينالملاكنلمحل!ت

الانتهاز!والقادةالممتهنينالجنوفحهةالهكو؟وصارت.الدولةشعارالأرافيوفم

بينالتوفيقعاولتهدلومبىوذثل.والسلطةوايارافواالفنالموراهيسعونالذين

فصارت،الجنودتدر*وقلالاسةلمالجيشقوادوءاروالدستو!كلماالصكريالحم

اهمامأيأنفمللررماندعدولموالأسبانالفالييرعلىفروسيتهاسلاحفيتعقدروما

ود.الأهليةوالحروبطالمشاحناتكثووالى!دىممااي!لياالىالزوةاضدفقنظرأبقتال

ذهبيةعلةال!وشقوادامدرا!فضيةالمملةعوىفيهالسناتيسكلمالذيالوقت

منحدكتنافونالئوادوصار.جنودمم!فأتلدفعوالقابه!صورلمعليهاوضوا

ماآودعهخلاالدولةخزانةالىالفنالممنأيتصلولمالخزفيأفلسمماالأموالجيويثهم

فقطوحصل،فرا!دكنارألةط5+بلنتانقديونهلايفاءحروبهقيحروبدا.بومبي

الأسواقوأكهـقعرالمدكنارد!لايبن6منأكزمايعادلعلىغاالةنيال!اهبيعمن

وصرت.العامةالحزانةلىمنهأ!أكعواألسدس!بهـبنسبةسعرهجعلممابالذهب

الفطعلىالقرنهناقوادوساروالبذخالممتل!تويثراءالمؤمديقلكسميمنهاالكمير

المشل!تمصادراثوكثرت.الدولةخز!نةمنالمتراكلةدرونهانطوف!،ب!ددشه

ولماستثناهكلأالترنقوادكليمارسا:بقوالمدنالأفرادمنالاجباريئوالؤوفى

لمواجمةالسناتوحاول،المالا!احتاجعفماالمعاكداحدأموالاخذمنقه!ريتو!م

كانيالىلرمافى!تكلمحلىعرانهة\/نانرارتحوالىتدرهاضرجةفرضالافلاس

ةضر!وفرضالمماكدمناموالأاوكتاصانواقثرفى.الأملادعلىلم4قدرهامر*؟

http://www.al-maktabeh.comمعحرر*برولوكلاحملالتر!ت!كلىضر!ةفرفكاذ!الىعبدكلعلىعالية



وسوب!سولاأنونعرت.الدولةإلىالسنويدخلمريعدفعالناسعلىحمانطود

رفا!تهالىممفةالقرنهنامنذروبوهارت.ائقاطعاتبنهيموراقدهـفير

لى.النالعةإلولاكاناكل

الكمير،نمنارافيوانثزاعألأهليةاطربقريباتمنكثرأالمزاهم!قات

دىكتابهدفاروولايعتقد.ماريوسن8ابتطهالحروبسرحيعلىلتوزكا

،خصرا.!ستاننظرهلهيالقايدنيالىمزروعةكيرأرافيهناكانررستي!

ايطالعادالمتروكةالمناطقاستيطانضرررةالىياعونصاروابعدهمنالكتابولكن

القالنكساتمنبالرنممزدهزالزاعةاصترتوبالواقع،الزراعةتدهورمنوشكوا

علىالأرا!ماقمتحتوز-كثقمنبالرنم31جالدالمقاطعاتوعللت.البلادأصابث

واعطىألفأ."قيصرومنحارضقطعةألةط012سولاوف!فقد،الجنودمنالمصرحن

خاصةالاقاليمدالاسةا!ئا%الررمانمنالكئروامتلك.الفا017اوكتافيان

ليوربماافريقيةشمال!ليجنودهعلىافيا!يمار!وسوو!م.افركحةوشمالصقلية

الكعيرتأنوظهر،أكأنعاوأبكالهدإرافيجنوقي!روأطىالنار!ونيةكالة

للرأ!مالين.باعوهااوفاهلرهاكالفلأحةمهتهينيكونوالمالأرافيقطععلىحملواممن

لالقصوركبناهاولعوا!ب"بأثمانالمصادر6الأا!ئشراهعلىالنبلاهواسقر

قصورأحوتارافيلوكوللوسوامتللطواسةمتاطعاتيومبىلدىو!نت.الأر!ا!

الكرزادخللوكوللوسانوالصروتاعلالياالىحدكدأفاكهةاشباروادخلت.حملة

اطا!جمنوالاساكالحمواناتمنمستحثةأنواعدخلت!،ارمهنهامنوالم!ثمش

وامامالطواويىوريواوالقواقعالأسمالىلزبه!االبركوحنرتأنراعاجمشونوأخذوا

جانيالىالزراعةعلىالأموالمنلمترما!فتصرتعلىالنبلاهواستهر.والبط

كالمقاطعاتالاهمامالىأدتوالقاطاص!منالمسئوردةالحنطةمنافسةلىالرفبة

و!ن.والتبار6الصناعةالأقالممناعلالهاالىت!فقتالقالأموالشبعت.الواسعة

.المسكرتالماكنةحاتجانيالىالمنتباتمنالكلثرالىحاتدروماسوق

الد!نماحي!نحيثالد!نليمتركز6صىنطاقعلىالررمائيةالصناعةواسقرت

يومبمثوا!3و!نت.المستأجر-شالأحراروالصناعالعبه!دو!عضعائلتهت!اعد.

والفرمهداطرارلعملأكبرمصانعهناكو!نت.المنيبالد،كنهاطةالرئيية

لىكبتثهر!ثالاركتينالمعورنجةالمزججةالهراهالمائدةاوافيصناعةوأكتسبت.كانواعه

هرثواؤالفغارلصناعاتمركزأالبووحوضييتيولىمناطقوصارت.القدلمالعالم

وانتعشتاطالعاثمالفيالطبهةالأدو!ةوصنعت.!بوالىوالنحاسالبرونزصناعات

صدومنذالحارجمنالثرو6لتدفقنتيبةوتعقدهاوتنوصاالبناياتبكثرةالبناءصناعة
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الطهنعةالمصامحاطاياث!اللىصنعت!.الأعدةفيالمرمراستعمالبدأقيصر

الأثواثصنعثحهثيوتهولىفىالحدثدصناعةوتركزت.السقوفزينةوقرميد

وضاد.واصةخاركهةوأسوا!ضخمرأسالالىتحتاج؟نتالتيوالأسلحةالحديدية

منا!لئئوكذثثعلىجمصلونالمستهلكون؟نبوميولبواصزيتالخرصناعة

واطئأالم!ومتوىقلطةالأجورو!نت.والدباغةالق!ركاكلت.رأسأالمزارعين

الاثاعاعاقالعامكالأيد!وكزةالرخيصالعملتوفروان.العبيدمنالعمالوغالبية

وئرسلواسعنطاقعلىتنتج؟نتلمعاملقليلةأمثلةولحناك.الاختراعملكةوقتل

لكز6ئطرأرالكالهاثالصروركاتعلىالطلبكزةوان.بعيدةأماكنالىمنتجا!ا

الحرحوضمنطقةولتبهنر.رالتبارأالمناعةشجعأيطالياالىوردتاليالأموال

والالاثوالألث!ةالمحتلفةالألاتمحللىالعاملةالأيدكلمامنالكثيراستخدمالمتوسط

الفن!.والقطعالزينةوأدواتوالأوافي

مواولهرتفازالتدمالعالمتار6مركزلامبراطوركةعاصةروماصارت

وكلتوتوصت.الادركاتهكولويرندكزجم!ناثولىخليجعلىكاتهولىخاصةاطالهة

النيامروالدررولكدلمماالممةرالمدينالمو+لىوالسورلآاليونانيةالمستوطنات

القالتحالةملىترثراللاخالةوالمشكلالهررل!و!نت.التجارةدالأجانبالا.

الررمانتماملمنطفةوصارت.القراصنةعلىبومبىقضاه!عدالانتعاشدأخذت

.كويثختوسالاصمحالهاكأعلىطلق؟نحيثالواسةالامبراطوريةارجاهحم!

فالث!نتوفتدأحهانأوسطاهخلال.الاالتبارةليالعمليأبونالنبلاهو!ن

255حوالىسلل)القرنهذ!دبالكبييالسفنتكنوا.وصيارفةممولينالفرسان

الناليدالبحارتغرالسيرولمهئةالريحعلىتعتهدوهي(للسفينةكحمولةطن

والفضةيالذد*المدفوعاتتوازنوتمالمادراتعلىكثيرأالوارداتوزادت.ميفأ

ال!مكواستوردواوالمبهدالحنطة3وارداأمو!نت.الحربوكنائمالأقاليممنالقادمة

.الصفرىأسهامنوالسبادالنادؤوالخورالكريمةوالاحبارا!ففةوالفواكهوالملح

ال!ثرقومن،الارزوخشيوالأتثةالارجوافيوالصيغالزجاجسوريةمنوجلبوا

الكرم.والحبرالبغورالعرميبلادومنوالعاجوالقطنوالتوابلالحريروالهندالأقمى

الفرصةالأقاليمومن.اله!والحيواناتالثنالناليةوالملابسوالزجاجالبردىمصرومن

النحوتالعونانصمنوالممادنوالفضةوالقصديروالعنبرالمقددةاللحوماستحصلوا

ولالسثل!ةمنجلبوهاالذ!نالرومانالتباررومابيدالىالقمحاستيراد.و؟نوالصرر

عىتقةلىوكذلكالررمانمستوطنابئمنالكثيرستافي؟نتلذاافريقية

على.م.ق6ط86السنواثخلالديلوسفيحلتالتيالاضراروأثرت.وثابسوس
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وازدهارللتجارةوالسوريينالاسكندرانييناحت!رالىآدىمماايجهبحرفيالتجارة

وغيرها.بوتيولىلىمراكزم

ضحاياالاولنووقر3السناتوارستقراطيالرأعماليينبنبالتصادمالقرنامتاز

ومودرتالأولالوفاقحكومةقبلمنوالفينمنهم،026سولافحرمالمستبدينللقادة

عصررومانيالأولبالقرنوبدأ،طائلةأموالأالعسكر-هـنالقادةوحمع.املاكم

عراقيدينارألف65منمالواحددخل!نرومانستعننعرفحيثالاثر!اه

ما؟نضفمنأكثرأيعراقيدينارملايينثلاثةكراشوسملكيةوبلفت.سنويأ

بيدمتركزأالزاءو!ن.الغراكيينزمنفيرومافيأثرىيعد؟نالذيجدهيمتلكه

05سنةالدولةمنالحنطةتتسم؟نتعائلةألف032!مقابلالعوائلمنحفنة

اذاالرومانيو؟ن".للكثيرينالفجائيالاثراءالىالأهليةالحروبادتوقد.م.ق

والنكارسعراقيدينارألف017ماقيهتهيمتلكأنفيجببالسناتعضوأيكونأنأراد

تكنلممساهةشر؟تتكوينعنونعرف.عراقيدينارألافالسبعةحوالىيمتلك

كثيرأالميارفةعددوازداد.المثتركالعملعلىاثنانيتفقما؟نوكثيرأ.بالدائمة

بالمهنةالميرفهتكنو!،الكبانيناوالأجانبمنغالبمهمو؟نتقرنالنصفخلال

الصرافو؟ن.لهاالأجانبرواحت!المرابينجشععنعرفلماالرومانيحزمهاالتي

؟فةفيعلقدبوميفيممرفهمعاملأقا؟فةوجدتالذيجوكوندوسلوكيوس

مننقديةودائعيتسالونالصيارفةو؟ن.عبيدعسارفيهابماالتجاريةالفعاليات

النقودويحولونالأموالويقرضونالرهونيتسالون؟،فاه!ةعنهايدفعونالناس

الدولةوفتحت،الخارجفيوكلاءمنهمللكثيرو!ن،وبالع!سأجنبيهالىالهلية

الثرق.فيخاصةأحيانأيقترضونوالملوكالمدنو؟نت،العامةالمصلحةلمذهمصارف

لم48الىأحيانأيصلوتد%12-01الاقاليم%،في7-6رومافيالفائدةسعرو!ن

لهابوميومولقبلالرومانالمرابينمنالصغرىبأسياالمدناقترضتهماجمحوبلغ

.م.قكهسنةآسيافيثورةالىالمرابينجغوأدى.عراقيدينارمليون13حوالي

كثيرون.ضحيتهاراح

عددازدادفقد.الرومانعندالاجآعيالوضعتغيرالىالعبيدوكزةالثراءادى

82سنةمليونر53حوالىالى.م.ق85سنةونصفمليونمنانلواطنينالس!ن

ثم-عبدملأيينأربعةحوال!جانبالىمليونر.ا5حواليايطاليا!ص!نو؟ن.م.ق

الطبقةيشكلونالارستقراطيونوظاب.المليونروماس!نعددرقارب،الأجانب

ث!يشرونف!ن.والبذخبالاثراءحباالمناصبوراءيسعونو؟نواالعلياالرومانية
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النبيللدىوكان.اثينافيولدهتعليمعلىسنويأعراقيدينار0013حوالييصرف

!ركاملعونكلود!وسقصورأحدقدروقد.بالعبيدالعاجةالقمورمنالكثيرالرومافي

بالقطعوبخاصةوالأروقةوالمكتباتبالحدائقمليئألوكوللوسق!رو؟ن.عراقيدينار

خليجساحلمصايفعلىليقضوهالصيفخلالرومايزكونالأثرياهوصار.الفنية

الى!ذدولثر!أيكنلموالذيشي!ثرونو؟ن.الابناينجبالسفرحعلىأونابولى

افتلفةوالمبارزاتالعرباتسباقمثاهدةنيوقتهمالأثرياءومرف.اربينومجبال

الطائلةالأموالودفعوا.الخارجمنيجلبونهاالتيالوحئيةالحيواناتوميدوالركس

فنيةبقطعةعراقيدينارألف17لوكوللوسدفعفرة،وصورنحوتمنالفنيةبالقطع

ألف002بلابولوتمثالأالأولأخوواشزىعراقيدينارألف34أخرىعنقيصرفعو

الىلؤلؤةقيصرواشترىعراقيدينارألف02بسعرالذهبمنكوبانوبيععراتيدينار

لقطعخياليةاثمانأودفعوا.عراقيدينارألف001بحواليبدوتوسقاتلهامسفيليا

ألف13بالمراقجنوبمنمستوردةلالائدةأغطيةا!ثترىبأنه!توا!مفقد،الأثالف

النادرةالمأكلاصنافحوتالقموائدمعلىالطائلةالأموالصرفوا!.عراتيدينار

أنهويقال.جدأباهظةبأثمانالطبخنيالماهرينالعبيدواشترواالرومانبهاأولعال!

الرومانالنبلاءأنوقيل،ستورنهرجرةآلافعثرةهورتنسيوسمخزنفي؟ن

البذخوأدى.الطعامتناولالىعدةمراتيعودحقالمقيئاتيتناولونصاروا

دينارألفمائةالسنحدثوهوانطوفيديونجمرمف!نتالاقتراضالىبالكثيرين

ألفومائتيمليونميلوديونوبلغ.أضافالسبعةمايقاربالىازدادتثمعراقي

الترتهذايقابلو!ن،البذخفيالنبلاءحذوالفرسانمنكثيروحذا.عراقيدينار

بمقارنةالتناقضهذاويظهر.العبيدكزةأعالهمعلىأثرتالذينالعامةالطبقةفقر

زيادةسببمما،البالاتاينعلىالاثرياءسكنىحبممعارغيليتومليالفقراهمنطقة

أثرهالصرحينالعسكرينعلىتوزيعهابغيةالاراضيلمصادرةو!ن.الاجرامحوادثا

عزفواأوالزواجعنالعلياالطبقةافرادمنالكثيروتأثر،ايطالياؤاليءالوفععلى

بالدينالكثيريناهماملعدمنظرأقبلأ؟نتا!متهاسكةالرومانيةالعائلةتعدولم،عنه

لههأتتالذيالتعقيدجانبالىوترفبسهـولةالعيشلماالرغبةثمالمتوارثالتقليدي

والزواجالطلاقوشاع.للنساءوالاجآعيالاقتصاديوالتحررالجديدةالهلنستيةالثقافة

الازواجكزغدتحيثأزو)جصبعددأعارهنيحسبنالنساءوصارتسياسيةلأسباب

له،صديقبأرملةليقترنزوجتهطلقالرفيعبخلقهالمعروف!تووحق.شائعأامرأ

وتزوج،العمرمقتبلفيوهيوتوفيتمرإتثلأثاشيثرونابنةتوللياوتزوجت
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زوجتهدفنعندرومافيوقال.مراتأربعوانطوفيوقيصرمراتضوبوم!سولا

منويظهر.(نادريثيءزراجنامثلبالطلاقوليسبالموتالزوجيةالحياةانتهتان)

افتلطةالحفلاتوكثرت.المتوارئةبالتقاليدمتسكينظلوابأ!العامةقبورشواهد

كراكوسالاخوانأمكورنيلياف!نت،والفنبالأدبالثرياتالنساهمنالمديدوأولع

المعروفة،كراكوسغايوسابنةعيرونياوفتحت،بيتهاليوالأدباهالفلاسفةتستقبل

منالممعةءالميارتادهاصاخبةسيةليلمةلاجآعاتليلأبيتها،وبالهابثقافتها

للكثيرر!ن.السياسةحقلنيبرزناللواقنيالنساءمنكثرعنون!معالثبابالنبلاه

وابأنفسهنأمايدرثاالتيواعاالنالخاصةأملأكهنالنساءمن

الطبقاتنساءبينالجنسيةالحريةوشاعت.لهنعلاءبوساطة

؟تولوسحبيبة!طوديامنمثالخيرولنا.العليا

ينظرولم.(رجلكلصديقة)شيثرونعنهاوقالكيليوسالىخليلةصارتوالق

العملبحريةوتمتعنالآنعددهنكثروقد.باحترامالمومساتالىالررمافيالهتهع

يرتدينأنوعليهنصورةبأيةعلهنتركعلىولايقدرناجازةعلىجمصلنانثريطة

تميزهن.يسط3خاصةملابس

القبالفرديةالدينوتأثرواللامبالاةالثمكومالقرنخلالالديقالوا!3ضعف

والطقوساليونانيةالفلسفةوتأثيرالفكريوالاتجاهالوطنيةالثرعةوفعفعت

تفككوأدى.الكهنةتنظيهاتبينحقالدينيةللواجباتامالعنونجقرأ،الثرقمة

المائلةؤمذابحفيوالموضحالعائلةبدينماحدالىاهآمهااسترارمنلالرنم،العائلة

الخلقيالتحللمعهالثراءجلب.وقدالعامةالاخلاقتدهورالىود!لوسبومبىسوت

وبعلالمصريوسايبسالممريةوايزيسسيبيلالالمات)ال!ثرقيةالطقوسوعيادة

سيةطقوسأالنساءبينشاعالذيايزيىطقسوماحب.(وجاهوفةومثراالسوري

معابدهابهدمالقاضى.م.ق05سنةالسناتقرارينفذوا.المستقبللظنتطميرية

اشر!علىالأخيرثيدقيصرزمنروماالىكليوباترهوصلتوعندما.روماداخل

.الطقوسهذهانتثارفيأخرسببأالرقمنالمحلوبونالعبيدو؟ن.يسلافيممبدأ

؟نواحيثالتقليديبالديناهتامأللناسيعدوا،السريةالطقوسرومادخلت!

معتقدلم،حسبالآلمارغبةتوضحالتي،العرافةلألواحالساسةاستعماليرون

فانطوفي،السياسيير(بيدألعوبةالدينومار.بأعدائهمالاذىوانزالالخاصةلاغراضهم

الوفاق-،مسنتينمم!بعدرحميأارجعهوالذيقيصرطقس...مق44سنةالفى

الرواقيالسوريبوصايدونيوسوعظمالافلاطونيةمعالرواقيةبينيتيوسومني.الثافي

والشكالسخريةفيالاتجاهاتوعت.خالدةاثيريةوعدهاالجسدحسابعلىالروح
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الد-ش.علعندلمحلتالتيالهلنستيةبالفلسفةالمثقفونوهامشعبيةللتنجيمومار

علىاكدتالقالملحدلوكريشيوسدعاكامن؟ناليالابيقوريةررمالماوعت

الذريوالتفونالتطورونظريةوالماديةالعمعلىمؤكدةالحياةبملذاتالتتعضرورة

ودرسهاالحياةفيالعملىالدليلعدوهاالتيالكثيرونالرواقيةبالفلسفةوهام.للكون

وهيالكليةالعالمروحصنعمن،برأ-،والكون.رومانيالررد!يينيتيوس

دليلهالعقليجملأنعليهولذلكالمقدسالعقلمنشعلةالانسانوفيمقدسةعقلانية

مناهجفيالفلسفةدخلت!،وشيئرونفاروعندالأف!رهذهوتتوضح.الحياةفي

الأرقاملغةعلىتركزالتيبالفيثاغوريةآخرونرتمسك.القرننهايةخلالالدراسة

.الأرواحوتنانطخ

لغتهجانبالىاليونانيةاللفةالرومانيالمثقفواتقن!طيأهلنستيةالتربية!نت

سويةيتعلونوالبناتالأولاد؟نانولانعرفاطاصةالمدارسوزادت.اللاتينية

وربماالثريةالطبفاتفيمنحمرأالتعليموظل.انفمالعلى؟ناضهماالفالبفيولكن

مملأتخصصالرومانيةالعائلةو؟نت.البيوتفيالأولىدروسهنيتلقينالبنات؟ن

الابتدائيةالمدرسةالىالولديرسلوأحيانأاليونانية!تلقينهابنائهملتدريىيونانيأ

الحفظ.علىويعتهدواللغةوالخطابةالبلاغةيدرسحيثالسابعةسنفي(لودوسا

يرجعثمظهرأالبيتالىويعودالباكرالصباحفيالمدرسةالىيذهبالطالبو؟ن

الاحتفالاتوأيامالحارةالصيفأشهرخلاليعطلونو؟نوا.المساهحقللدرسة

الحاصةالمدرسةالولديدخل(التوغالبسسن)عشرالسادصةسنوفي.والعطل

الخ.والموسيقىوالفلكوالهندسةواطسابالأدبيدرسحيث(غراماتيكوس)

المعلميكنولم.الرومانالمحاهظونعارضهاواليالجنازيومفيالبدنيةالرياضةوشاعت

عقد.بموجاالطالبأمرولمامنشهريأراتبهويتسلمالرومافيالمحتهعفيالمركزجمحترم

الرومافيالنبيلدراسةوتركزت.ومركزهالمعلممهارةالىبالنسبةالرراتباوتختلف

و؟ن.يونافيخطيببرعايةع!ثرالسادسةبعمروتبدأوالبلأغةالخطابةعلىاطاصة

الرومانالنبلاءما؟نوكثيرأ.والالقاهطالبهعلىالمهمةالخطبحفظيبنكدالمعم

،رودس)ايطالياخارجللدراسةالسفروصار.يونافيبخطيبأنفسميربطون

العصر.موضة(برغاموم،اليونان،الا!كندرية

القرناهذامنالأولالنصفخلالقتهالرومانيةالثقافةعلىاليونافيالتأثيروصل

مصطنعأ.بالأفصارالاسكندريةوأدباهتيرينسأسلوببتقليدالكتابأولعفقد

بعضعرضاستهرارمنبالرنمبالمأساةالرومان-!تمولمالدراماضعفتالث!عروز
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الملهاةعلىالهزليةالشعبيةالقصصوطنت.واكيوسوباىفيوساكنهوسمرح!ات

سعرا.ومن.المسا-وزينةوالملابىالموسيقىعلىالطائلةالأموالوعرفت.الهلنتهة

ررماالىرحلالبميدةغالةمنثريوهو(.م.ق54-84حوالى)؟تولوسالعص

!كلودياأحبوقد.فيهطائلةأموالأوصرفاللهومجبو؟ن.لقيصرمديقأروص

وركز.لثمزوخلدهاالرذائلاتيانمنلاتخجلجيلةو؟نت(شمرهفيليزبياد!ها)

الننائيالثعرينظمرومافياوليكونوقد،الغراميةوالمناعراتالحبعلىشعر.أكئر

قصائد.وان،شمرهمنالكثيرفقدوقد.اليونانيةعنتراجماشعارهبعضوجاءت

زواجأسيبيلالربةطذربهاجمدالتيأتيسومنهاالاسكندريةلثعراءتقليدالغ

(.م.ق55-59)لوكريشيوسالفيلوفالشاعرثم.عصفورفرثاءثيتيىبيليوس

عقائدتثرحالأشياءطبيعةحولالطويلةوقصيدته.الاسكندرانيالاتجاهعنحادارزيا

الفكرتحريرهيرسالتهاناعتقدوقد.الذرةفيديموكريتوسلنظريةاب!قور؟ساس

بالمثاعرالتكراروجاءتمليئةاشعارهنيوكثر.الموتمنوالخوفالخرافاتمنالبشري

الذيشيثرونبرزالفنىالنثروفي.الأسلوبوقوةبالفصاحةوامتازتالعاليوالخلق

والذيمؤلفاتهأقمموهوالاختراعكتابومنهاعصرهبعلوماحاطتهكتبهتوفح

،بروتوس،الحطابةكتبثم.الحياةنيتجاربهالىبافتقارهكتبهبقيةعنيختلف

والثيخوخة،والقدروالقواننالآلهةوطبيعة،وا!وريةالتاسكلونيةالهادلات

التاريخيةشواهدهوكثرةوبلاغتهالفصيحبأسلوبهشيشرونوامتاز،والواجباتوالمداقة

فتلفبينوالتوازنالانجامضرورةا!وريةكتابهواكد.لروماوحبهالعليوفكره

كتابهويوضح.الرومانيةوالقوانيناليونانيةالفلسفلةبينتوفققوانينحسبالطبقات

أنواعجميعفيليلةكلمغرقأوتراني)نفسهعنمرةوقالبالرواقيةتأثرهالقوانين

ومنوالعامةلقيمرالمؤيد(.م.ق35-86)سالوصتالمؤرخينومن.(الدراسة

بالوصفثوسيديديستقليدبكتاباتهحاولوقد،؟تالأينومؤامرةيوغورتاحربكتبه

ولكنكتاباتهأكثرفقدتالذيقيصري!ليوسثم.الطويلةوالمقدمةالخطبوادراج

تقاريرهبعضسوىالأدبىانتاجهمنيبقوا.وثهوخهقدرتهيوضحمنهاماتبقى

التاريخيةكتبهوأ!.مصقعأخطيأ؟نحيثوخطبه)اصناتقدمهاالتيالسياسية

كناهجانبالىوهوغالةفيحروبهتناولالذي(التعليقاتحمي)الغاليةالهرب

عنكتابهثم.احمهفيهايذكرلمأنهولورائعةأدبيةقطعةفهوالتاريخية1بالمعلومات

نيبوسكورينيلوسثم.الأسلوبورفعةالعبارةجالكتاباتهوترينا.الأهليةالحرب

رومانحياةتراجمكتبهومن،التاريخيةكتاباتهغالبيةفقدتوالذيالقريبةغالةمن

وعلاءساسةحياةفيهوترجمبلوتارخبعدفمافيهقلدهرالذيمثهورينوأجانب
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كتاثاتهثجافقدمادتهوغزارةبهايوثقمصادرعلىاعتمادهمنوكالرلموعسكركين

اللاتينيةواللنةالزراعةكتابصاحب(.م.ق27-116)وئارر.الدقةمذط

والثافيتعقيدأيمنوخلوهأعلوبهرقةالأولكتابهويوضح.الساخرةمنهيوقطع

للنكتةحبهيبينوالنثرالثعرمنخليطعنعبارةوالأخيروتاثرهاالكلاتاستقات

.الرومانبأحوالواحاطته

روماتو!عبفضلوالتمثرك!القانونحقلفىبالتطور.م.قالأولالقرنامتاز

رومانيأالقانونيعدفلم.دوليةصفةواعطائهقانوثاتوسبعضرورةعليهافرضالذي

المدفيالقانونفيالقضاةببياناتالاهتماموكثرهلنستيةتأثيراتبهدخلتبلصرفأ

عليهاطلقواوالذيالما!ماالقرنمنايليوسكتاباتتجاوزوامشرعونوظهرالررمافي

ويعكسجمحافظتهالمعروفشيثروناستاذس!كولاأمثال،(الرومافيالقانونمهد)

والاقا.القديمةالوطنمةالمبادىهبنالصراعفصلأعثرثمانيةفيالمدفيالقانونكتابه

ع!ثرالاثقالألواحعلىتعليضاتكتبالذيروفوسصيرفيوسثم.بالهلنستيةالمتأثر

الهلنستي.التأثركتاباتهوتعرض

الرربانفانا!لهةوالايطاليةالاتروسكيةالتأثيراتعلىالفنعافظةمنوبالرنمص

وانطاكهةالاسكندرتمدنليلاحظوهالذيالفنىبالتقدمتوسعا!منتيجةتأثرراقد

علىالتركنرفشاع.أنذادالممارةطرازهوالتأثيراتامتزاجوصار.واثيناوبرغاموم

الرومانوقلد.بالز!نةالكورنثيةالأعدةواكراقالبناءليوالترفالواجهاتتز!ش

الصليلوالمجرالمرمروادخل.الفخمةوالقصورالعامةالبناياتتشييدلالثرقيين

دوالقصورالممايدالكثدمنسولاوشيد.الكثيرةوالشبابيكيالأقواسزينالذيالبناه

!تولوسوشعدتيبورليالمدرجوالمعبدبرينستهلىفورتونامزارأمثالوجددهاايطاليا

مح!ثني!عالذك!الدالمالمسرحبوم!وبق.للوثائقوتاعة!ييتولينوسلجولمترسبدا

وهرقلمنرثاالىالمكرسةالممابدثمبالمرمرزينهالذي.م.ق55سنةمتفربمألات

ماروكاعدةرواقوهي(قي!راغتيالم!ن)الكورباوبنايةعودالمائةوقاعة

وهوالقدلمالفؤرم!ثمالجولهانفورمقي!رصيد!.الفنيةبالقطعالمزينةيالحدائق

حانعهوالىيانثحلالمزتفينوسممبدرسطهكورنثهةاعدةقاتررقة11عاطةكا!ة

وذالاسكندرافيالزكنةطرازوشاع.قصقثالكالمهالنيالذهيكل!ر!اتؤلث!

لملالإلومعهدأاوكتاصانوبقلطقسهتمثالصيدقيصروفاةو!د.والفواكهالأدرافى

تهصاصمعلمااطلققنطؤالمحاصحسابهعلىاكركباوشهد.البالاتاينمحلىالمكعية

فغة.وحماماث
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الأثرياءهامفقداالصفيرةالفنيةوالقطعوالتصويرالنحتزالهلنستيالتأثيرزاد

صديقاتيكوسفالى.الرقيةالفنيةبالقطعالثرقفيروماتويعبعدالررمان

بأنهوافتغرسكوررس.شيمثرونقصرفيالجداريةالمنحوتاتتعوداثينامنشيشرون

الصرحونو!ب.البحاروراهمنبفالبيتهاجاءتمثالألافثلاثةصرحهليوضع

للزايدينوباعوهاالبرونزيةاممهامنالقبوركورنثليقيصراسكنهمالذين

الرومانوهام.روماالىاليونانيينالفنانينبتدفقاليونافيالتأثيروزاد.الرومان

راسالفنيةالقرنقطعومن:الهلنستيةالمواضبعذاتالطحنيةالجداريةبالمنحوتات

لمعنفوانهالىالنساءئاثيل!توعلو!.واللاتي!نلندندالموجودشيثرون

الموروأعطتنا.البريطافييالمتحفالأنالموكؤ!كاتؤراسمثلوالهالالواقم!ة

هذهخلالللتصويرمثالخيربوميمن(شافىأواصا!أولألعاساالجداركة

اسسوسمعركةصورةهذهومن.والموضر3العملد!وا!شقولعركلاللثه

ليثيابيتمنالصورثمالتصويرفنتقدممدىلوضحوالقالأنناورلىلما!صول

04حوالى(روهـاشمالايالبضع)بورناثريمافىلهلماومثالهالافىكل

ه)16(م8فى
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ملأ!الهؤ

01.!3ح"لااء+هـ6!55+؟ملاء5(ط!؟ءهأ.26919.)

2.!س!ء+055حأ.353.006ء4.5

11.3لا!"،طهـ"45+.50،م4+!"?مءول0751.*ا(1591.).93200.+

11.4.."ههـ+مم"40أ!،م7ء0+؟هـ3!+5هـأ+،للا314،0(،ء7.م555"ا4291)0.0

291ء74.

5..!لاث!"!5هـ؟ههـهـلاهـء14!م5!744+ع؟4.مأحهص"44ول!"عأك!هـ؟مهـ39+ألا؟+ه!5

4+هـ

"هـ+م+هـأ+،"م!،ك!02.1.07(91بر0).23300.

.916-001ص،الذكرالسالف،عليآحمداللطيفعبد.د-6

المجلة،عليهيحمواالتاريخخلدهرجلثيثرود!،الأحمدسعيدسامي.د-7

.ا-36163ص(7491)،3مجلد،التاريخية

.192-+2ص،الذكرالسالف،علياحمدعبداللطيف.د

!.7.،س!.+هـ"،س!5+"لا5!؟51ث!،لاءا"س!ااء0175اء*.375-73500.

09.م".5+ء"؟أهـأه35"،1ح34أهـه،س!م.هـ"مااأ054أم5ح"!هـ52؟أح".+.م.0511107

7.23.00(.6191)

015كا،5!4+،3ء+هـ،أ++أ055أس!.234.12200.4-

011.!.،لاط.5،حهـ؟،!ا*ةاهـ؟أ!3،104!م!501.5+ول+اهـلا51هـ؟؟!أ؟؟م"5515"ء5

،،"4!.3+!.24.107(191-9أ129.).34.00

.5.12.!م!4!"ك!س!ههـ"+أح7أا"3!*.1اولء0751ء19(519.).0".096-!63

.192-+2ص،أعلاه،علياحمدعبداللطيفالدكتور

.316-292ص،نفسه-12

41.هـ73هـ7"م055م!أ"..04-213200.

،51.هـس!"+5ي!أ069ء+-24.0هـ942.

61.،هـ7!مءم055أح.،.403-66200.
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اللامناللصل

زمالهوالهالةا!و!.الامباطورلأعر

مدةا!لالهاخا!جكانتصاراتهراحتفل.م.ق92صنةد!ماالىاوكعاظنطر

القالامبراطورتتهلأالنةهذهومنخمومهح!علىقفىأن!ع!أ*امور

اللطاتمحنتنازلهالث!ونملىامامأوكتافهانأمحلن.م.ق*ضةول.ئرأسا

الغحبلى!دالدولةووضعانطوقضدالهرليخلال!له!نتالقالمطلنة

27شةو!نتسنةكلالقنصلهةلمنصي!نتغي!نكانهمحلأ،الررماقوالثمي

اللذولكستعملأوكتا!انكلأنفهاالسنةولما.السامةقنمل!تهسنةهي.م.ق

ومنحه.المطفرمعنا.ولقبأاصهمنحزأ.م.ق3،شةلهمنحالنيامبراطور

!تضنالذيأكوطوسلذولبلانكوساقزاحعلىكناهأخأ.م.ق27سنةالسنات

أيولتبأما.30!ح!ا"هالزعيمأوا!ولالمواطنلتبعنفضلأوا!حزامالتدسهة

كلقنصلأينتغباغوسطوسولل.م.ق2سنةلهالشيئملسمنحهفقدالبلاد

اطمهوينعت؟نوقتدشغمهلييأفرالحموظد.م.ق23صنةحقسنة

يتقلدوا.النقودعلى(اثهوريةاعادةذكرى)العبارةكتدوينأمرانهحقباجمهول!

هذهولط.افطراريةلأسبابمرتنصى.م.ق22سنة!دالقنصليةاشطوس

حولجماعتهليوانقامشديدمرض،فدهموأمرة)ثاكلاع!صواجهالنة

بموجبهاوصاروالجميةالث!يوخبلسمنالترليونعةالسلطةعلى!اوحصل(الحلافة

كلامنالت!ثريعاتعلىوسيطرةابلسودعؤالتوسطحقلهوصارالعامةحامي

وقراراتماله!ت15اجراايقافبموجبهككنالذيالاعتراضحقمنح!.ابخلسنن

المجدقنصلىالامبريومهووصار(فولكحم)البروقنصليةسلطتهوسعت!.النات

القائد؟نوقانونألأوامرهالامتثالمالح!!فةعلىيلزمالذيسنواتكسكليجدد

حمحولكنبانتصارهالاحتفالحالةفيالارومادخولمنيمنعالامبررومكلطةالمقتع

بموجبلهوحمحالسلاموعتدالحرباعلانحقلهوأعطى.المدن!ة!دخوللاكوسطوس

الس!فيالتعدادجمريحقرقيبوسلطةالنبطةالعوائلدالر6كتوسهعاخرىقوانن

وقرر.مالح!وترشيحالانتخاياتعلىالا!ثرافحقلهوصارالسناتتنطمو!هد

العلياالقيادةرحصريالتطرمالجنودثهكنغرررثاكأا!ىكعلا!أاكوسطوس

مقيذبموقعالجلوسحقومنحكراثقالىحرسهضاورهددمز!دسفلىللبهثى

22سنةاكوسطوسوقامالتهوتعلىالاصراتحقومنحالقنصلينونالث!ع!علي

الفوفىعتولما.م.ق91شةحقاسقرتالثرصةالولاكاتفى"لة.م.ق
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وأمادرجعوفملأروما%لىالعؤمنه.م.ق91ضةقنصلطليظلهفق!خلال

الحطالهةالىكرسمعبدياقامةوخلدؤلرجوعهالث!خملسوفرحالنظام.بعودت

كتاتورأاوثالأقنصلأاختماؤ.م.ق22شةرفضافو!طوسبأنعلأ.العائد

الث!عمي.علههصوتالذي

ا!اقالقوالمبادصهمربمزوتثبيتلهللدعا!ةوالشعراهالكتالطاغوسطوسسغر

واضحةدعا!ةالقرو!ةالثريةرقصيدتهالأخيرانهاد.و!نتوثرجيلميكيناسامثال

الذ!نوبورثرتيويواوثيدهوراتهوسالشعراهثم.البلاررثاعرمنهجعلتلاكوسطوس

و؟نالاكناكوسطوسساعدأكر!ار؟ن.النظيرالمنتعبالمدحاغوسطوساغرقوا

لم.م.ق9،شة(قامسأ)يركتورأوعنقصرمقنل!دايطاليادخولهعندبمميته

.مراتثلاثقنملأوانتغباكتهوممعركةلياكوسطوساسطولوقادغالةعلىحا!

ثيبسانيا.اكنتهتيبركوستر!جوقد.اكوسطوسابنةجولياتزرج.م.ق21سنةوفما

.لاغوسطوسمايملكبكلوأوصى.م.ق12صنةالأول!دلماوقد

بينالمنطقةلنزرردررسوسثيبر!وسالأخوين.م.ق12صنةاغوسطوسارسل

ألحرمانقبائلهاجت9سنةود.الامبراطوريةالىضمافيفنبحاوالراينالألب

تحادةلصدمارسلترومانيةفرقثلاثواكادتذا!االمنطقةارمينيوسزبقيادة

القويةالاستح!ماتالدمانروضع.ال!مانطالحامهاترجالذجمواجم!نفاررس

ينالفاصلالهدالفراتنهرصارالثرقود.9نوالرااللانوي!شيلينالمنطقةلي

والنرثصنالرومانجمتالاالقالمناطق

الذ!مارلحوساختهابنترشحدنوياكوطوس!نفقدالعهدولايةصثكلةأما

حولهامنوزوحهأكر!افاختار.م.ق25سنةتودولكنهجوليااكنتهمنزوجه

قهصرقهصرولوكهوسكايوسحفعديهفرشح.م.ق12سنةماتولكنها!أ

للغلافةافوسطوسرشحو24سنةتوفهاطا.(اكنتهجوليامناكريباولدكلما)

اكنةاكر!نافهبسانهاالأولزرجتهطلاقيعلىاجبرالونلثعان!جتهابنت!برورس

واستهتارهاجمبوثاالمش!ور6الك!جولهااكنتهمنويورجالأولىزوجتهمناكركلا

سنةافوسطوسوتبنا..م.ق11سنةكوجهاالمتاد*لهمسببتالقازواجهاوكثت

)1(.دل!صسأخهها!جرمانعكوستبقعلىوأجبره4

نفسهافوطوسلعبادةعبادكاوقرنتالهةررمااعتلإتاكوسطوسمنبتشببع

عباتا!لالهامناطقوسضالأقالمدنمترقتل(لشغمهالحارسالملاكعبادة)
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هنلل*وارطوس!اصدسىررماسا!ةحاص!دططملص!ا!مطوس

الصر!،أسا)الهد-الطصلهنامممدأائلمكللىوصارشواتصكل

نطررفتلى،(العالمانا"ل!النارورنةفالةعاصة"الهدة!ن"لوه!ونوم

حرالىمنذاصهه!حلالروماصةالدولةلهلامىارطكنئذا!سطوسالىام!مون

نلدالعامةالدرلةطنوساحها.ولأكل!رصيدث!م!قككلالناليد،م!ق12

طفر!اوسنةطثوسكأثاهالهاصةالقدلةالكهنةمامعتثكهلأفرطوسأعاد

وفاامداحثهارهلمحقهذهمنمعكللضواهووسارمصنة؟لهةخاصة

الثررهلسالههوصد.الأملىالد!الدرلةرأسأيللهلادالأطمالهبرلههدوس

كوسزمعحدلأصلحاتالمزاالمماكدمنكعيرئعموكأعاثا.م.ق28سنة

و!داننائننمركانهراث!ى(الطمىالأمومافناماتو)و"لو!ركوس!ب!تولمنوس

اسهو!ن(اللام)وكاكىافظفور!ونارلأالألهةطتوسافوطوسوشبع.مزارأ

الهلدكاتلهوكملت(!ر)الالها!+م.ق،هسنةوامحتبر.مفاكالكثر

الافوطيالسلامالهةثاكىوحمهت.معاكدهالم!نأ.م.ق36سنةالرربانهة

وهرتلافوسطاكار"لونكورالزدارم!الأفوسطيبركورووسمركورورسوس

لافوطوسانتتمالذ!)المنتقممارسالالهالىكدكدأمعبدأسعد!.اطراتمانح

المرلهلصلصسالقدمالفورملىوأخركنا.الذيا!دكدالفورمد(ومزقهمأعدائهمن

سبدأاضسطوسثعدالهالاتينتلكل!تهكنيوالى.حرت!درفاتهرفنحيث

الأهعة.الهرل!دمارمنالبلادوالقذالنمراعطا.الذيعائلتهحاميابولوللالهفخما

وكسكالطرقكلاطعتحرسالقالآلةوهي(الهارسةالأرواح)اللأرصعبادةوأحيا

وأقام.رحميةوجعالاورلاسارفاههتاعلىوتحافظالعاللةوتحميالفقراهعاتلعبادكا

تعتقنفسهالحارسولملاكهالحارسةالآلهةلهذهسبلأ265الرومااحهاهمنحيبكل

سنةالصثيرخملسوأمر.الحيس!نلينمنسنوكأينتغبونأعماهأربعةمنلجنة!ا

الرعة.الدولةألهةمنالمؤلهاكوسطوسيكونان14

نوادىلححه!نفضلأالاجتاجميةالحهاةلاملاح.توانينعدةافوسطوساصدر

و!ن،لفعازوكتهالاكماصةقوانهنهصياكةلىساعدتهوقد.منهاوا!كعاؤالثبالط

سنةأفوطوساصدرفقد.الشاننةالأخلإقهةيخرحولهااكنتهتصرفاتسؤمنمتالمأ

العاللةكننومففامالدولةحماثةفتالاسؤبهاحعلررلصسفوانن.م.قو9118

ووضعتقانونأعليهايعاقبجريمةالزناوجملتالنسلوالمحابالزواجوتشبيع
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طيك"ل!س!3\.لىملعلأالمئى!را!م!!امأ&بل

م!!نا!!لرط!سمركلأ!هلأنعلم!السدأصةحرصيلىلاسرداأيد!

"،*الععهلىللرأطا.المعئئاثم!كالئ!ا8جمحولدمهمكم

ه"."8!اصلال!91+02!!يهال!ركلكلكوليوسلوالطامم!

طاهالماولم!الرلاكلا!وحرمالهال!كلطركاتس!8كانرا

!لاصهال!كل!ررمفىكار"01ساولما!ز"الهاعةرا!لت2

!م!ا!مياالم!ما!لر؟لا!طكلررطرمةركل02يلاثمنالنئ

طس!سهللئاصىالمطعط!المنالةوطرت.فالللىكلكلشو!أ"1ل!لع

لأثل!،م!ادلححهماسهالنثددلأللناصيالئا!دالنوضلنىأفاهمن

*سله!لمولدكط!م!أسر!نةحكل3افداالمطلفة/المطكطاو3.

ل!صرر"لعئ!ططددطصدشةالىم!لتلم5ن!عا/ندحتهوفا؟منسنة

للمم!موار!ملئممر!سعواص!فراهاراللىللعازونفرصةأطى

طمةالىللاماحمولأاتاملاحلافوص!وسلشللماانونصلى"الاساتحون

هكعلاان!!أفىطأ.الر؟علافىمشاركاون(التدلةظنار!ا)مار!اساثعا

أصهروردسليوالطعامةاللرمانلمعارفةونطرأ.أخلا!الؤمدن!اطمتئد

طممثالا!اللا!منعلدتالقوورثاورسماووسقوانى9سنةأ!مطوس

يررعكلفرلمث،ال!ما!كلالهثف!اءكلالعازونلنثح!اكلامانازات

اطاط!أتامنماسنحا،لةالثمنالع!ىواص!قوالوانىولزونارثكل

ئدأرمطوس!،وصالأألأمناكا.الث!فاثالمرأ6وأضىوالمنعم!لللأوكق

العمدمد"حل!ل!ن!س2رل!سقانت!اسم!ر!قانونأ!م.د2سنةامدر

المم!كطحصولهةض!!ث!رهاتط!قومتحسيهئقممنالشيكتكنالذ!

ح!لاليح!كلثدأوضع.صنةأخرهانونرأعقعهالروبانهة.،ان!هةكل

الد!العميمنلحىالثا!نسهةن!لل!فملامدرررعا.سا-اثنا.عبطه

حط!.صركمرصياعرافىاوالرومانةا!نهةكلحصو!فىلناعتمرا

أ!مطوساشحهثالعمةلالأمنحلطلأكل.الهامةأفوسطوس!عنالأالثايي

للأللحراثثرفيحمانيالىالشاتأضا.منتالدكرأسمرحملر5054تواساتؤا

لممل!ثوصار،اللرسانطثةمنثغصكرأسمألا!شعةتواساالهرالقواطنال

.اللرسانمنتمالةسدةألا!خةالا%اطورحرات
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افرادلمضوكتهوعن""6الىلم8.8الىالسناتأضاهعددأفوسطوسخففىلأكاا+

الهطمآالقضاكادللبثالقنصلانيراسهاالسناتأعضاهمنعكةشكل!.جدد

ونمنلجانأوشكلقبلمناكزقؤالسناتقراراتومارت.السناتياضا.اطاصة

عدد-أفوسطوسخفضالعسكريالحقلءولماالمهمةالدولةأمورد!سثرمأضاله

ألف003الىملهوننصفمنوجنو27الى.م.ق31سنة75-"7منفرت

اش!راها،ذكرأنهأرافيالم!رحنواقطعكيلومتر0065طولها!بلغحدو!نلللفاع

الملحق)البر!تور!اطرسدسنةعشر!ستة6سنةالعسكركةالمحدمةشواتوحلد

الاوكز!االمساعدهةالقواتلما2وهال!مانمنديكقفىوع!ثرتكالامبراطور(

الحرسل!اطند!وينح!الجندكةالىالأفرادسوقدالحقللدولةوصار(الأكاني%

وماكماثلأرضقطعةا!قل!عرالد!نار002وما!اثلأرضقطعةتربهندا

قاعدتننمعفخمااصطولآوشهدكاصىخامأخزانةاستحدثت!.عراقهأدكنارأ012

منالبحرتقواتهوتجنهدناورلىخلبممحلىوم!عنومالادركاتهكمحلىرافهنادجمريتين

للبنودالروبانهةاينسهةجمنحافوسطوسو؟ن.عامأ26امدهابخدمةالولاكات

وافاخدمتهمدةخلالالزواجحقللبند!ولص.المستوطناتلهمو!شمدالم!رحذ

حقالمفمولسال!الثانونهناوطل،!ثرصنمنهولاأطفالهنراكهدعدفلاتزوج

اصطحاعيمنالنباررومنع.الثادالترن!ا!ةدعفموسسهت!وسالامبراطورالفا.

)،(.الثتالصاحاتالىونحاض

كدكدذهجصدفاتحةامحتبرالذىالمئو!ثالعي.م.ق17سنةأفوسطوساحنفل

حهثخلفهةالعهدولهناالأمةد6والههاالأملو!ثالآثاممنالبلادتطهيرمنهالفالآ

سنة.مائةكلككرروطل.م.ق9،2صنةالأولىالبونقمةالهرلطأزمةخلالاستبد

اقهتحمثالثالثيعهدهاالآناحتفلسنوات011المدةافوسطوسركعل

الثامحرللناسبةأعدهالذيالمئويالنشهدالثدتوفرقشقالماليتتغلالاالاستعراضات

خر2مئويأعحلأاستبدلاحقةفتآدكلوديوسالامبراطوركأن!لأ.هدراس

ررما.كنأسصللاحنلال

منطقةكلكلي!ثربئحهأ26الىتنقممنطقة،1الىاثاركأردباأفوسطوسقح

تنطمولثرنجننالشهحبلسأضاهمناثننعن!.متسياوللعامةيفمنها

واستحدثت.الفرسانطبقةمنبمد!رللتهودنعنهمااستماضلموتوزكاالحنطةاستلإاد"!

القضائهةأوالقنصلعةالمرتبةذك!الثيرخبلىاضاهمنمراقبينمحلما!مصالحا

الطرقلموالجسورالعامةوالمبافيوالمعايد،المامةالقنواتعلىللا!ثرات(الهر!ر!ة)
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مباشؤأغوسطوسلحدالأقاليمبعضادارةصارت.م.ق27سنةومنذ.ثاعلالها

الامبراطوراشراترنمالأخرىيديرالسنات!نوقتفي(رومانيةفرقبهاترابط)

كرالولاياتمنالامبراطوريةالاقالموتتالف.العامةالولايات!فةعلىنفسه

حالماالمقاطماتبعنىعنالسناتالىيتناول؟ناغوسطوسانونعرف،المستقرة

ياسبانهاثا!تي!مثلايطال!اداخللمقاطعاتالمقاربالحدالىوومولابتقدمهايثعر

فمانتاير-شوال!التريبةكالةلوالريتينالالاقبائلثوراتأخمدأنبعدالبعهدهة

ةولا!(الحاليةالبرتنال)لوزيتانيامنوجعلالرومانللرحنمستوطناتوأسى

الناتمنادارثاتسمالتىاعليريافيالحال!العكىاوالقريبةوغالة(امبراطورية

.م.ق7،6سنةأكوسطوشأصدر60سنةوصدينيا!ثيكياثم.م.ق11سنة

يديرهاأيواحدةسناتوريةولاية!نا)وبرقةكريتفيالقضا.لاملاحمرسومن

ضدترفعالقالتضائيةالث!وىننتاتخفضت.م.ق،سنةوفما.(الشيرخبلس

الح!متحمهيئةيختارالناتوصار.والرشؤيال!رقةيتهمرومافيموظفأي

وقرر.الأقالمعلىالمفررضةوالتبنيدلل!رائياحسنأسأالآنووضت.المتهمنن

و؟نت.وممتل!3للس!نتعدادواجراءاكر!ماثاثراتللامبراطوريةعاممسحاجراه

شووكاوتد!رروماقيمايلضراشلاتدفعالامبراطوركةضنولاياتهناك

موركتانهامثللهاالأخيؤطنيعندالسكر!ةالمساعداتلروماهيوتقدماطارجهة

ح!مو!ن.(رومانعةولاكةالىأكوسطوسحولهاالق)وكلأطيةوكبدوكطوتراقما

عثرمضتالذت)ال!ابقينالقناصلبنمنبالقرعةيختاللنالش!خبلسولايات

علا(اعتزالمعلىسنواتخىمضالذ!)والقضاة(اعتزالهممنالأقلعلىسنوات

وعلذولسابقأقنصلأمنهماكلحالميكونأنيشتررو!ناللتينوافركطأسياولايق

كويستور()ماليةموظفمع(القنصلبسلطاتطولحالم)بررقنصلحاكلها

الامبراطورعنمندوبنلدف!نتالامبراطوريةالولاياتأما.مندوكنوثلاثة

مالهةورقبا.الورمانيةالفرققوادجانبالىاالشيرخبلىأضاهمنهو!عينم

تسند.الفرسانطبقةمناختياؤيتممصرحمو!ن.(رأ!أكالامبراطورمرتبطين

وفرناوللبي!كوماتاكالةثوؤعلىاكوطوسقضانو!د.ررمان!فرقثلاثة

الجنو-داكوكتانهاهيمناطقثلاثالىذ!موها..الساحليةالجنوممةأقسا!اعط

ولمبي!الوسطز(القديمةلوكدونوماالحاليةلررنعند!اصتهاولوفدونومما

حعثالجرمانهةالقبائلثمالر!تيندحرواقددروسوسبقيادةالورمانو!ن.كالثمال

3!ستراثهتراحق(حالهأيسو!ؤيالقر*)فندونيامنالعسكريةالاستح!ماتل!د

بنمراتاريعالرا!نشعبرثم(مايتر)وموشنتياكوم(اطاليةاكسانتنقركي)
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ساعده!.والبالرا!نهرك!بننا!صورةالمنطقةأمنليصن.م.ق9-12السنوات

الذي)دررسوستوليرعندما.الساحليةالباتالمقبيلةاخضاععلىبناهالذك!الاطول

سنة\الهلةهذهمنعودتهطر-شلى(الجرمانقاهرايجرمانيكوسموتهبعدلقب

قبائلو؟نت.الفتحأتمالذيتيبريوسالاكبراخوهاعقبهحصانهمنبسقوطه.م.ق

والباسترننن(الداكين)والكيتايالبانونننقبائلمنوجنوبالدانوبرس!حوض

ا)سراتفيمقدوذيةحالمكراسوسماركوسودحرمومقدونيةايليرياولاي!!ابون

وشن.ألدإفوبجنوبالمويسيينعضأاراضيهمد!خلوتوغل.م.قو0392

9-12سنواتبنحرلمو(واليالراورلهد)والالمانالبانوننضدحملاتتعبر!وس

!ر4سنةتوغلهخلالتيبر!وسوومل.هناكالدولةحدالدانوبنهرومار.م.ق

منطقةهنوالدانوبألبخهركمابنن)الماركومافيقبلةكزاثمالجرمانلخضعألي

لايةالاومريببانونياوتحولتودلماشيابانونياثورتيبر!وسوسحق.(برهعيا

أرمينيوسدةبقب!:ال!قيالكدرسعي)الجومانيةالقبائلثارت9سنةط!.رومانية

اخا!!تيبريضرسثنجح،تيوتوبو!3كابةعندرومانيةفرقثلاثذكرنا!رابادوا

والرابنألب!ريبينالأراضي!فةعلى!سيطر!ولكنالراينعبرحملتينلمثررض

وإ،.الثوكأةقبك؟نت!ألبوليىالراينمهرعندالرومانيةالدولةحدودجعلبل

الرابعفراليسالفرقيالملكمنواسترجعللرومانمواليأمل!تيبر!وسنصيارمينيا

الملكارسلحقالكرخهمعركةخ!الررمانمنا.مناصهاالقوالاعلأآالادرى

سنة!أرمينيةعلىماسيطرسعانولكن.كرهائنروماالىالاربعةأولاد.الفرق

واسعهاجزاهليحمالكبيرهيروبفلسطينفيالرومانونصي.للفرثينالموالىاطزب

ء!ل!،رلت،!!آسنةو!ط.الثلاثةابنائهبننالمملكةقصمت.م.ق4صنةوفاتوعند

الهفا+ومع)التجاريةاليهنأميةاغوسطوسأدرك!.رومانيةولايةهرود

ايليرسذإدهالاحتلالماحملةفارسلوالبخوروالصغبالترإبلوشهر!ا(والصومال

الفريالساحلالىالأحمرالبحرعبرقواكانقلت.م.ق25سنةمصرحالمكاللوس

السنةونما،الانسحابالىاضطرترلكنهاالساحلطولعلىوسارتالعرييةللبزيرة

جنوبأمتقدمأآوطرالجديدمصرحمبزونيوسفصدلممصرالنوبيونغزانف!ها

سي!ةرضن!الحاليةكريمةبلدةقرب)برقلجبلعندنباتهعاصتهمعلىواستولى

بفضلالهنفمعرةالتصاحتكرتمصرعلىروماوبسيطرة.الاولالثلالحق!رما

المفالىالأحمرالبحرعلىم!رءموافيمنتبحرالسفنوصارتالموحميةالرياحاكتمثاف

افياكث!بار!مبافريقيةولايةالىنوميديااغوسطوسضم!.الصنحقوسيلان

بهلثقته.م.ق2فىسنةموريتانياعلىمل!وكليوباترهانطوقيابنةكليوباترهزوج
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صالدانوبالىالامبراطورتحدوداكوسطوسدفع.افردتهة!ثمالأمنولظن"كحفف

يثرق)ر!تعاهيولاكاتاريعالدافول!منطقةلىواستحدثتالبلثانأمنلفان

ةولا!صارتوالق(النسامنجز)ونوريكوم(اليررلمنوث!مالهالتموكعة

موكسياثم"15سنةولا!ةصارت!روكسلافماو!ثرقالهر)وكانونها.م.فى16ضة

روبانحةولاكةالمفرىكأسهاظطهةوصارت.(الأسودالبحرقري!لمفاركامنحز)

نالامهأوجعلهالجهقاكوسطوسنطم.17شة"لبدوكهةضت!.م.ق25سنة

شعارالن!روصارالامبراطوركةيارجاهالمنبثةكالحامهاتمددظو!لةالجنديفيهيخدم

وهوكثغصهاكوطوسحصرهاعل!ارعهةصادةالآنللبعثىوصارتالررمانيةالفرقة

س!نوصار.فقطاليهومسؤولونمنهالاوامركاخذون!فةاطققواديعنالذي

الجيثىافرادعددادواز.واطهالةالم!ثا.سلأحيدالمساعدةالقواتليخدمونالاقالم

فرقبهالاترابط(الناربرنطوكالةمقلط،أصا)الث!خملسرلاكاتو!نت،كثيرأ

امثالالحدوديةالولا!اتدالعساكروتركزت.الامبراطوركةالولاكاتعكسعسكرية

وم!ريافركهةقلطةقواترابطتوقتدوسورثاللانوىوولاكاتالراينخط

قناصلأوقضاةالىتسندالجيقأرالأقالملالعلهاالمناصيو!نت.ربرعلانيا

وا(القنصليةالرتبةمنطولحم)ثروتجنصلالسناتوركةالولالآحمو!لقي!اقين

ويختارالسناترريةالولاياتشرونلىكتدخلالامبراطورو!ن.البر!تورلآالرتبةمن

علىويطلقبهميثقالذينالسناتاعضاهونمنالامبراطوريةالولاكاتلح!مه

و؟ن.(ليكاقيامساعدوننوابوله(اوكوصقليكاقياالامبراطورنائبيخماحاكله

وي!سالفرسانطبقةمنرجالالىأهيةاقلولايةاداؤ!سندأحبانأالامبراطور

قواتتسنده.الخوموريتانياريتيامثل(بروبهراتوراكوسطوسوكيل)

)5(.بساعدة

جم!مخاصةقضاياعليهاوعرضتصلاأنثأهاالقالدائمةالجنائيةالهالماسقرت

وقدبتفريمهالحمفمدرولايتهفيبالابتزازحالمأدينومرة.الأهيةثانويةولايات

أوالفضيحةمنخوفأينتحرونالمتهمون؟نوأحيانأالنفىحدالىالعقوكةتصل

الىوفودأيرسلونالاقاليمس!نو؟ن.عنمللدفاعكبيراعاميااولبقأخطيبأيوكلون

حيثالآنذلككيرمارالأمرولكن!ملما!نتكثيرأوال!مطالبهمتعرضروما

حق.لهاالاصفاهعلىوجمرصونالثوخوجملىالامبراطورالىتملوىالش!!نت

المتعلقةوالمدنيةالدينيةبالمناسباتتحتفلالولاياتلس!نعليةجمالسمارت

ؤفط)الولاية؟هني!بهىالهلسهذارئش؟نالغربيةالولاياتوفي،بالامبراطور

وانبثتبيثينياولايةورئي!(أيارخوسآشااقليمرئي!حميالثرقيةالولايات
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استفادواالذينالجلدالاثركاهدوا!صرالروساهالولاكاتكللىافوسطوسحمخلال

الحكومةلهنالعلاقةالآنوقو!ت.الررمايسةالجنسهةواكتبواالجديدالنطاممن

وتنظيمفتحتالقالطرقشبكهعلطساعدتالذيالأمرالأقاليموح!مالمركزت

طبقةمنأكزلمالاقالملاداؤمدنهةمناصيعدةاستحدثت!.البركدمصلحة

الحزانةيمثل(بوركوراتور)ماليةركيلامبراطوريةولايةكلليو!ن.الفرصان

بلىلحدالقالعامةالدولةخزانةعنمننصلة!نتوالق(فيسكوس)الامبراطور!ة

كنقلبهاخاصكو!ستور()مالمديرالشيرخبلىولايةكلدالثوخ.و!ن

كناهثانهاحا،اعدموباخرىحا،الامبراطورعزلومزالولايةاخبارسأللأمبراطور

زادالذ!المعتقينمنالمالهةوكلا.ثعمىو؟ن.اليهوصلتاضدهاوشا!تينعلى

القالررمانيةالجنعةمنحوما!دهاالفقهذ.خلالوتوسع.!دفمااستغدامم

.الأطراتالمتراميةالدولةأجزاهوربطللاغراهوسيلةصارت

عددلمغللامبراطوركةعاماحصاهباجراهأمر14سنةاغوصطرسيموتأنقبل

كأثرالمعورتالأثرليأعالهكللهتخليدأمر!.مواطنر،!..ر+9بموجبهالمواطنن

.)6(80"(هـئ)00،8المؤلهاكوطوسأعالأوانقؤ

ولذلكليفالت!وساهطبالسابن!ن!اغوسطوسحمفترةخلالالتعليمظل

الدولةوارداتزادتلماولكنالزيةالطبقةابناهعلىمقتصراالمتقدمةمراحلهدصار

مستوالملرفعالحكوميةللناصبالمملننيرشحواخذالتعليمعلىللصرفأكوسطوسعد

أوتونليمدرسةزمانهوفتحت.لهمالسابقةالتقديرعدمنظزتنيرعلىالناسوحمل

بالتربعةمابناهتعليمعلىبريطانيانبلاهاكرككولاوحثنبلاهلمأولادلتعلم!الة

.)17الررمانية

الشعراهبكثدمنمتينةعلاقتهو!نتالأدباهوشبعالأدبيةباطياةاكوسوساهتم

نايود!نالقالموافيعع!رهادباهلبعضحددانهحقوهوراسفرجيلامثال

لهامدقا.قصوروصارت.الأدبيةالحركةفيالاسهامعلىاصدقائهبعضوحث!عالجوها

دررليوناسهنيوسحولالأدبرجالمنكثيروالتفللثراءنوادوميسالاسينامثل

لوما.ليعامةمكتبةأولمؤس

كبيرزتنيرالىالثافيالونجاقفتن.خلالتوزيعهاواعاثةالأرا!ئمصاد:أدت

الأرافيأ!حابمنعولاجل.الكثيؤالاقطاعياتحبممنرحيثالأرافيملكية

مثابرةبكلافيماز!معلىفاقبلواالقررضلهماكوسطوسقدمصامنالجدد
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للم!دالاساحمةالممادرتطعفقدواططفالقرصنةعلىاغوطوسقضوعندما.وعزم

وان.الواصةالأرانيلأمحا!كالنبةالعاملةالأ!ىفىشمأشكلممااعلالهاد

المعهةفمانالىادىالامبراطورلآأرحا.!فةلىوالأمنافوسطوسحتتالذيالسلأم

لنقاكاتكالعملافوطوسوصح.والتبار6الصناعةشبعممارال!رحالالهلدوالامان

هـامج.بموكيعالاالآنونطمالسما!هةلنشاطا!االعملعنقمصراوقاالتىالصناع

وحصرواحرارأمحبهدأالمماملالصفإإوالحوانعتأصحا!منصاهالمهنكلوكلت

النقاكاتهذهشهدتوفعلأ.منمالفترا.وماعدةالاجماعيالحقللواجباثا

شرايي.أوطعامعلىتقركبأ!ث!ركليلتفونوأخذوالأفرادهاجماعطمقاثرلأضاهها

ا!طالهاالىوافصولاتالبضائعأنواعوتدفقتاقتمادكةوحدةالامبراطوركةعت

وشبع.المتزايدةالمثرفةالطمقاتحاكاتلسدوالهند!لمننثعدةمناطقمنحق

د!اطارجمةالتبا:وطلتوالموانهالجورولناهالطرق!تحالتباؤافوسطوس

الوارداتهزات.وابتمدورللاستدادرئيسأميناهورتهولىواسقرواليونانيننالورت

الرخاهولم.ذاتهأمكتفحةاعلالهاجمعلعلىالدولةتعملو!كثيرأالمادراتمحن

حزنافر!ةو!ثمالم!ررصارتالاطلسوالمحيطالمتوسطالبحرتجارهاوفراسبانيا

ثالدولةاكوسوسالحقمصرودوالقمحبالموتكالةواشتهرت.الامبراطوريةءال

رسونموخضتالبطلومحةوالاحت!راتالضرائبنظامرألنيالمعابداراضكالبية

الأقص.وال!ثرقأالينا!ف!م!التبا.ؤمركزمصرومارتالكارك
وعهالعائلىنظامهونخالزؤندته-بتملأاغو!وسعصرأدبيمكى

فاتالفغمةالمأدبعننمعوعرنا.الجنىوراهوالسسالملذاتلىوالاسافالترت

البذخة.الوسطىالطبقةمنوالمترفننالنبيلةالطبقةوحياةالمتنوعةالمأكل

الموتبعدمجياةاعتقادطلائعنلحظصرناالمعتقداتوني

فيوضوحأاكثرسنراهاوالتيواتصالتطهرالىوالحاجة

تؤكدالغامضةالسريةوالطقوسالنبواتوأخذتنيرونزمنمنسيني!

الارضالىنزلابولوالالهفعدوهاكوسطوسشخمىفيالكثررنوجهد.منقذظهور

الثعرا.وانبرى.الحيرجاليالجديدمارسالالهوهووالسلامالنوروخالقانسانلهثكل

الهاسطا!االآنفقدتالقالرواتيةوعتالقرريةايطالياطقوسكتننون

صاز!.كئررنبكؤمن2نلهدأثبهوصارترالرقيةاليونانيةكالطقوسوتاثرت

منالفركاكأخذ)الا!لمحكتيكيةالفلسفةوشاعت،النظيدمنقطعةشعبيةللأ!توركة

فل!نةلهيسيأناكدالتوريأكونهمنبالرنمراسشو،(مايرفيهفلسنةكل

الررحخلاصكتاكهدهاالجدررةالفيثاكوركةفيالروحيةالقناعةكثرونووجد.معهنة

للطقوسوصار.الموت!دوحياةالتطهيروطقوسرالخلاصالنامضةالريةوالطقوس
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لىوافحةنراهامنهاللحداكوسطوشجهودمنيالرنميالنةشعبيةالهلنستةال!ر!ة

طتلفمنجمالماتتعجعالميةشغصيةلروماومار.اكوسطوسعصرقبورزكنات

يالسحرالولعوزادالشصيطبقاتفتلفلينالبابليالتنبموشاع.واطلفياتالأدكان

السحرلة.الأرتاموتؤ

بالنز.وفمي؟ل!ثعرذهبىوع!رالأ!ةالهركةدنضجمقنأغوسطوكطعصيعد

الكثرونواتخذالأدبأنواعجمبعالكتابوطرقكبيرأالاسكندرافيالاد-ئأثرو!ن

ثرجيلالث!اعرفاعتوحى.لممقدؤاليوشايخةوانذ-اليوناقالفنائيوالثمرالملحمة

وآ.وأناكر!ونوالكيوسسافودهوراسوهاموايوسوهس!ودهومموسمنأمثلة

والعاداتبالطقوسالاهماملمااغوعطوس!سحاسةالكثررنوتأثرالنصحيبالأ

الكلاتباستغدامالولعوآ.الجديدللعصرالوفيالثعورلبعثالفدتالاطالي

وثرجيلليثيمثلبالمافيمهتهونوظمر.الارلينالشعراهوثواهدالقدمةوالتما!و

لاعتقادوتناهيالعقلعلىالتأكيداضحلالاغوسطوسمحصرليل!الأو!كس

ولدالذي(.م.ق91-07)ثرجيلالعصرأدبا.فن.الريةوالممتقداتبالطقرس

القبالانياذةالمعروفةبقميدتهواشتهر.الواسعةثقافتهكتاباتهوتوفحالقر!بةكالةلي

طروادةسقورربمداينياسمغامراتحولتدوررهي.رومانيةرطنعةملحمةصارت

السفلىالعالمونزولهبايطالياكو!كماوصولهثملصقليةوزيارتهد!درلايناسوحي

ابيدجلدتهأبناهلمستقبلاجازيةرؤياعلىوجمملانكيسيسوالدهيرىحيث

لدما.ألحالومستقبل

وقد،ثرجيلبعداللاتينثعراهأعظم(.م.ق8-65)هوراسالاعر!د

الأخيرلمدحنفسهفكرسلاغوسطوسبلاطوزكربمثاية!نالذيمهكهناساحتفنه

فيتصائدرضن(.م.ق35حوالماأخرجه)الباهلماالأد!وكتايه.أعدائهوفم

فيشتىموضوعاتكلالذيالمتنوعاتكتابثم.والوصفوالنزلوالاسةالهباه

اليونانيةسافوبهاقلدال!(!رمينا)القصائدثم.والوصفوالسغر!ةوالنصحي!الأ

تيبريوسشجاعةعلىبالمدحفيهااكدقصياجةقمائدويحويالفنائيالثعرلوهي

وكتابالرسائلثم..بالفزلوغرهارومابعظمةتيدواخرىوثاكوسطوسودررسوس

نصائحعلىوت!ثتهلللشعرالسداحمماالبحرلىمنظومةبنروالالىرسالةوهوالشعرفن

وقد.ذكرناهالذيالنشيدهوراسنظمالمئويالميدوبمناسبة.الأدفىالنقدئواعدلى

وافح.دقيقبأسلوباعلالهاومناظرعصرهتصويرلىهوراسنجح
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طبقةمنو؟ن(.م.ق91-54)تيبولوسالموسالآخر!نالعراهومن

الق(بلانياالحقيقياسا)ديلياحبيبتهفيكثيرةقصائدولههوراسومد!الفرسان

ثم.نعيىاحمهاجاريةالىالثانيكتابهوكرس.الستةالاولكتايهقمائدلهاكرس

سنثياالجيلةحبيبته؟نتالذي(.م.ق15-05)وربرت!وسسكستوسالشاعر

منبالرنمالعمقسمؤوكقعى.لفقدهاكثرأحزنوالقالاولىالثلاثةكتبهموفرم

للمالم.ومنقدأالهأعد.الذيوأغوطوسرومامدحمناكثروقد.اصالته

ونفا.مراتثلاثتزوجالذي(17-.م.ق2،)أوثيدالشاعراثتهر!

ضواتهقضحيث(الحايسةكوستانزا)توميجز!ؤالى8سنةأخرأافوطوس

الشبامياف!ادعلىالأخلاثماكير(اماتوركاارس)كتابهتأثراساسكلالأخث

الأمالةتنقصهالذيامور!سكتبهولما.الامبراطورابنةجوليااخلاقيافادولعلاقئه

من!نتكورينناحبيبتهوانالاصكندرافيبالأدبتأثؤثعؤو!ركناالجادوالنرض

الىاليونانبطلاتمنرصائلشكلعك!نالذيافرويديىكتابهلم.خيالهنباث

الفاستىكتب!.الحبليقصائد.أخرالحبعلاجقصيدتهو!نت،النائبيناحبائهن

نصفه()منهبلداتستةأكللوقداغوطوسالىكرسهالررمانيةثالأعمادكلوموهو

بالقصمىالملى.8صنةاكللهالذيالميتامورفييىهوالآخرالمموكتايه.نفههحق

الخ.ايطالياووصولهاينياسوحربطروادةوسقوررالبطوليةوالأصاطيرالحزكنة

يطهرفم.السالقةالفت!دعليه؟نعاافطاطأاكوسطوبرعصرالنززقاس

ومن.وعقهاالكتابةأكراضوتنرمالأطوبوجمالفماحةزشي!ثرون!اهيمن

الىهاجرالذي(17-.م.ق95)ليثي،نأكوسطوسفترةخلالالمهمننالكتاب

الرربانيةالجهوريةتار!خهوالمموكتاب.بادوامنسنةثلاثونالعمرمنولهروما

أجزائهأكزفقدتوقددررسوسوفاةحقتأسيسهامنالرومانتار!خ*فطىالذ!

كتاباتهبعرضواهتمكتاباتهزلهاتحيزالقبررماوفخورألاكوطوسمدكأو!ن

رمين.اأطويي

لاتي!معبمأولألفالذيفلاكوسثيريوس؟ناكو!عطوسعصركتابمن

صدالذيهيبينوسيوليوسغايوسثم.اخرىوكتيالهباهحروتحسيمرتي

عدةمؤلفاتفيهلهبالنحوعالمأو،نبررماالبالاتينمكبةاداؤاصسطوسالهه

يحملآخرثخمىالىبالواقعتعوداخرىكتباليهنسبتوقد.الزراعةدوراحد

كتابصاحبالمقليديودوروسالفترةمؤرخيومن.لاحقعصرمننفسهالاسم

ثلاثننقم!بأنهوادعى،رومافيطويلأعاشوالذيفصلأاربعيندالتاريخيةالمكتبة
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!الرلممثراطةفرحقانق!لتالأمنالمئم!ئرالأرثاللصولو!وتالأصفارلصنة

مناكزر!ومالىمحالىالذ!المالع!رناسدورنعسصسالمر-لم.التارك!ةاههنمامن

الد!(الروفان!ةالأثار)وكتا"ررماجميخلالهاتشبعاكتىممعر"ن!دص!نةهثر!

همرسدكقالدمشتينقولاالمرص!لم.فصلأعر!حوى.م.د8سنةكتهه

فىوأحرئذراتسوىمنهكبقلمالونفملأ،،1فىخلمام3التاركعاميوصاحي

.افوطوسمدح

نيالرواقلىرعاالقالرومانهةللامبراطورلآافر!اخمارطةالفتآلهنهتركع

المصركتاليومن.كوركة!االأرضتطهرولموالدقةالضبط!وزهاوكاهتلأمث

الفصلان!نفصلأع!ثركبتالجنراصةكتاليماحيالصفرىأسهامنسزاكون

ممافىؤ!ذكرو!نانذاكالمعروفالعالموصفلىوالبقهةالطبهمهةالمحفرافهةلىالأولان

كعىةجاهتافي

ككنلمولكنهافوصطوسعصرليالفقالتقدمعلىكبيرأوالثراهالسلأمتأثير!ن

أماالمواصعو!نتوكلر!اليونانيينالفنانننلتأثيروذلكالشمرلي!الفورثعيدتأئيرأ

تحسئالفتنزعاهموروبتأثير.جديدقالبدوضعتقديمةا!طاليةأوهلن!تهة

واقع!التاثهلتوجاه.العالميةللدولةجديدرمزكلماومعقمستحدثةبمسحةالعصر!ت

سواهوتماثيلمالمنحوتةوعائلتهاكوسطوسصوروكزت.رومافيومعقمظهروفات

د!الصولجانيحمللاغوسطوستثالومنها.عدةويا!ث!لالمرمرالبطنزاومن

والتافيالواقعية!وضحالذيالفاتي!ندالآنالطبهعيسالهبمكوشرويأخرى

:أوافرادالكبرىواكربيناولفيااوكتاثياصوروصلتنا!.الاعلالى-الهلنسق

!مبوسدشيدالذيالسلاممذلحهراغوسطوسعصرمنالمموالأثر.أفوسطوس

كيابمن%كوسطوسعوسلامةعلىالآلمةل!ثكر.م.ق9-13ينم!مامارتيوس

الجداراخلوالمذيحمركاييدمرمركماجدارهووالاثر.والمانياغالةدالطوول

الجدرانمنالداخلهةالأقساموزينتثيرانرؤوسمنمدلاةوأوراقيأورادمز!

مثلتجمالمنحوتةالأث!لمنافار!زوهناك.حلزونيةطرزلىوأدرادكاوراق

الأمالأرضالىترمزربماطفلننمعامرأةالرقالجانبوعلىفو!االوطنيةاكوطوس

اغوسطوسالجنوبوفىاستعراضأوالجنودال!ثمالىالجطرينلو!ورت.ا!طالهاأو

وان.والناسواله!مالسناتأعضاهالثمالوعلىالدينيةالميئاتممثلىمعوأصرت

ليفيابيتمنواثنانالجلاريةبومبىصورمنهاقليلعمرأكوسطسصورمنماتبقى

.م.ق45سنةحوالىمنبورتا!ريمالى
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لم!اهدكيهال!نامادم!!ىلممتحمثررما!مهلكلأ!سطوسركز

هلصىسأ8(مورمدكئةردرك!ا،لطامذم!ئطاررماكدت)ارطر!فىممر

لثلأه!3لما8ومند.أرمطىلوس!أكلالذ!سماكرمولعمصدص!ص

الىرو!هاللكلى(الوولمرمز)كا"لوئكوؤممعد،هيا!ربم!ادأبم

هاس!امنو!الى(.م.فى2،سنة)(ال!مادالزراعةاله)!اكنممدا!نويي

!ال!!ادلهضور!سسدالث!ثةالنهاتل!!سثورمعهوثرشاكول!ا

2لثالل!الى.م،د*سنةكالأ!يالنم(الأطمالحإمقر!الرولالهلف

اول!ممنمام!فىكالرسلسدلم.افوسطوسأبلحاالياطهاكاص!له!

سم!!ورلمانه!م.الكسيماثا!تهرطر!وهرالار!ئوبم!نالضوملم!

اهو!طوديلودبملمالهوطوسواكلهت!مر*بىسكلأهالذيفنوسالىأمكرس

،يوالليمارل!س!مموسمنال!ثمالىالذمحمنف!.وانلهلىالأدوئةذواطد-*

بوميسرحواملح.م.ق11سنةومارسيلوسبالبوسمسارحفيهوعرتمستنقعآ

المثمالىالقسموفط.وباسيلي!كانبتونالجيلةوحماماتهالواسعةاغريباوقناةالبانثيونوبق

قدم06ارتفاعهالشكلدائريةفغمةومقبرةحبريمدرجأولشيدال!مبرس!ن

.ءأ-.-بفات-لكلبهالم!بهحالارتفاعوصار.لكةالللعائلةقدا02!وقطر8

كلسول!نى2كوسزسداصلحفقد،د!بامنأخرىأكزاهعرث!

الدورالصوأركرمال!معمد!نهاقر*اخرىومزاراتمعا*وشمدتال!!تلا!ن

"إسا!ا9الهطرماانوسطوسا6!ايخلدالذ!اي!لبرمؤالثيرتونانىوجوداللى

حدكلكاله!لضوالذ!كالائصمسالهالايخننعلىممبلأتصرألهافوسطوسوشهد

2"ضةالهوسطوسكرصهالذ!اورلومعبدمنهمقرتوعلى.اؤ!دالماعرقول

!ررلولأفو!طوس!موتث!الا!ةالأملةووالأ!يضكالمرمرالمشهد.م.ق

الكسيالممدهنافىو!ن.نفهكالمددومهاجمناطسنداناروسكناتو!داثهل

سدالملهىلأفرصطوسمعمدارقيورسلظش!تالمالاتاتوول.والمكتبةالسطة

ر!كاكاتر!تاز.كهلمنرالىالاسكوبتمستنقماتوحولت.رفاته

.والقبابالاقواساستعمالوالفغامة!العطمةافرسطوس

،،ا
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كنو!ولوامبراطورلعحد!مالكانا)محنهلالالني(اصاطي)اللىس!سل

،(ألراهـئعيولملىونيم

كبي(الصركا)والدانوميالرا!منطثقلىاهمولىدهبهوسسؤلرث!ت

ون)كانونعافرق!ردررسوسواحد.الرواتيوقلةالمفيطالهدحدمتممدة!رز

الدانوبفرقتمردعلىجرمانيكوسوتمى(والالبالدانوب

لاخضاع16سنةجرمانيكوسوزحفارمينيوسوتقدمالتمانية

؟نتولكنهابالحاصةعليهانتصاراتهتكنولمالاخير

الراكنج!وش!اثةحمرتحهث17سنةالماصاثرونونطمث..النكال!!اطة

!رتعةلفاقصاثقتحتواحدةكلوسنلىمحلهامنطقتينالماناوسارتاإحدمالد

ئنحهثالألمانزما.ينالخلالىدلالمبع!.ؤفالةمعماشالرلطيص

راسكنهاعلالعاالىطاالونالماركومافيقبائلملكمارربردوسفدحر!أارم!نصس

الالمانيةالثو:فثدتوهكذاارمين!وسذلك!دكنىوافن!راثهنادلبمورسا

للف!انتماؤبمناشةررماالىرجوعهس!وكبيرأأحتفالأحرمانهكوسوأقام.زمما

ل!مافما.مواطنكلمحلىدنانوعراتهةحةحوالى

محرشخلافةمشكلةفحل17سنةال!ثرقالىالامبراطررمأمركربانهكوسسار

!رمانهةولاكةوكومافنكهدوبمهةمنكلأوكعلكالفرثضمحنهوشاشا

أخرحرمانعكوسوعد!الرومادصركةجممالاصاطهـداسنهللولكن.سطة

التعيينذلككلالأخد!ترفيولم،حمرمانهكوسيفتهالذ!!سوالزوس13،

الاشخصأيعلىهطورأمصرإلىالدخولو!ن،أثارهالزكار6مصرالىسافرول

صارالامبراطورمنترخعىدرنمصردخولهمنوكالرلم،الامبراطدرند"من!امر

تصرفاتجانبالىتهوورساضيمماالتحطمشكلةلحلا!اننمنالثمحنطهن!

على!عترضاذلكرقبلهـر!ةتحملفمامحلةواصاؤأحمالىالم!تملةسما!كو!

بعزلامراالامبراطوراصدرانوحدث.امبراطورأكاملانهالرا!دالم!رثالرثطلي

عودةلدىالسلاحمو6منصهاخذحاولالأضرولكنسورهةولاهةه!و!

كانطاكهةوتوليحرمانهكوسمرضالوتتهنال!!عر!ةالىممرمنط!س

وفاولتهالتهمةهذه!ا.نفشللدفاعروماالىواميندسصوو!نم!وووا"

ولمسنواتع!ثرلمدةالاكبرولدهونفيانتحرثسوأنفو.كالتو8منصهالى.ايعوثا

و!نت.لفاوامهتيبريوستدخلالاأملاكهاوممادرةالهاكلةمنونجته!نقذ

7،1
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ملىالهؤ

01س!7أم5.1"ه"أ+03+"055حء.4.72-732.00.6

2..ول.ه*هح،ك!ءي!!ح0751.*(2591ء).7400هـ9.81

3."5+،5714.هـ+هـ؟،"5+،+هـ"175لا4أ5+،(ه01*24"0691،).00هـ45442.

4.حةء+055س!أء.؟705-505.00.

5.هـ5،كاة+54أ++أ9!+.055ءأ؟..292-382.00

6.ء4؟ها.792-92600.

(7491،بيروت)الرومانيةالامبرالمحورية،عليأحمدعبداللطيف.د

.221-2ص

،الأولالجزء،الحضارةتاريخموجز،وآخرونعاقلنبيه،حاطومالديننور-

8.،793!ء0553س!أ؟ء..35300ء97ة.476ص،(4691،مثقد)
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التاسعالفصل

.(*.،1)كلودت.المودهوزمهنهةالوطالامبرامرية

اطاممم!ةدو!نئيبركوييالتبقولد.اكوسطوسوفاة!دروماعرشعلىتريع

!عؤالحمعلىواطلق،افولالهم!سلطةللبيثققائلأوأننادعزمنواكلين

ا!رةمنويالتبقيوس!طواحمةمنتيبركوسلانكلودرون-ال!وبىبهدتيبر!وي

خبهذاجمعلتهكمتعاتمناصيذلكقبلتهبر!وستقلدوقد.!رورل!ي

مو2.م.ق6السنواتونسروجزررالىنفأنفير.والهمكالادار6واسة

اكو!وساكنةجوليامنالاجبار،زواحهعنفضلأثيكو،وكعلهنفسهتهملىائرفد

وقدتقلدهالذيالكبيدالمنصيالىلتؤهلهطباعهتكنولم.الصاليعل!كنلمالق

المنمبتقلدفيلايركببأنهاكوسطوسوفاةلعدلهجلسةيأد!السناتتطاهرامام

هولهالكثرينبمقتادراكهيكونوتدبهعلعهعلحالشيرخبلسجمعلحق

..منهالش!خبلىأعضاهمنالكثيرركبةالمصطنعالزررهنااثاروقد.ال!بي

و!ماعوتالىلاكوسطوسرستشيهعتنظمالىحكهكلاكةدالسناتما.و

التعاونولتستندالقافيسطوس!حاسةاتباععلىتهبرورسحرصرقد.رصهته

و؟ن.مراتكعالصثعرخبمبلستهبركوساصطداممنيالرلمالسناتمع"الوئعق

لجنةوكل.لهمام!نهمنويتنحىللقنصلينتحيةوكومحرسدولاالسناتكدحل

الكهنة!عضا!91سنةول!.منهكلمككونوالمانالسناتمنأعضاهتغنت3

ليالالهةيقثالوالقىالكهنةأعلموقدالممركةاووسالرثة!عبادةخامةفضحة

باقامةت!بر!وسمم!تمولم.المحاصز-حرقعلىالمتمبدونواكبرالمعبدوخرلأالتهب

المالتبذيرلركبتهلعدممناوالاكعاروالاحتفالاتالاستعرافاتعلىرالبذخالالعامى

حقالممثلينتمرفاتحولتقدمالث!وىما!نتوكعيرأ+الدماهأضيالذيالأمر

ألعايطدالمنازلنمحددعلىقهولأووضع23سنةاعلالهامنشهمننىانه

.)1(ابالدة

الذهيالهاكملمبىلموحمححرأعلمنالمعتوقينالمبهدمنالكثرتهبر!وسعد

ططن.حرأالمعتوقككونالاثباتكلدلمكررداالتعلهاتعيدرتهولاهعددكرولما

ثلأثالاالقنصلمنصي!تمهلواشةكلالبحةبمننلههدمانتهبروريمرففى

دروسوساخههابن)وجرمانهكوس21سنةقنصلأدررسوسولدهصاروقدمرات

18سنة(افوسطوساكنةجرلهامنافر!مااكنةالسلهطاللانفات!غر!هنامز3

"(البلادأ!)اللذولتيبرورسصرفض.31سنةالبركتودك!الحرسقائدوسجانوس
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السمودسيالمؤامؤاالاشتراك!سولاكاممتحمسةجرمانيكوسزوجةلضببينا

فرجها.

وخبرتهدالعسكريةوانتصاراتهلقدراتههترمأيكنلمتيبر!وسأنمنوبالرنم

ومافظتهللواجبوتقد!رهالسياحم!بنضبهعرفمافظأارسنقراطيأف!ن.الاداؤ

حقدفانحياتهعلىوتأمرلملهالسناتاعضاهلعضكؤمنوكالرلم.القانونول

ورفنىلهانثيلواقامةالمعابدبنا.منعفقد.ضد.قؤالأس!د!نعليهعاللتهافراد

معرولىلرجليعهددائميأرومامحافظمنصبجعلانأعالهومن.كاصهث!رت!مهة

الثلاثةالكتائبامرتهوتحتالسابقينالقناصلبننمنالشيئبمبلسوضو!الحنكة

وحسنالتيبرضفافعلىمشرفينالشيوخبلىاعضاهبينمنعين!.بالمدينةاطاصة

لهالجيشطاعةرحفظ.الكفايةحسيمالح!اختيارصارحيثالادارياطهاز

ولما.المالكةالعائلةافرادفيبالمنت!رينخاصأالامبراطبررلقبوصارتدريبموحسن

بوابةعنترومامحافظةعنالمسؤرلةالشعالبريتوريةالكتائبمرابطةركز23سنة

ونفوذقوةمنهذازادوقد.روماقربثتىبأماكنمنبثة!نتأنبعدورمافهخال

ويف!رالامبراطورخلفاهتقريرلىحقيتدخلونبعدفماقادكاوصارالكتائيهذ.

اتبعالماليةالناحيةولما.تيبريوسزمنالفرقهذ.قائدسيجانوسمركزتماطم

اسعارزيادةلمنعالاحتياطاتواخذالصرائبفرضلىقويمةعادلةسهاسةتيبردوس

علىينفقولم.كالقمحمليئةصدهطوالرومافازكواللتالأزماتاؤماتليالهنطة

بوم!.م!رحواملاحاكوسطوسمعبداقامةسوىاليهينسيولمجد*ةمعاثدكنا.

ضريبةقللانهحق.الصرائبنسبة!رفعواالمحاصهالهمن!نفق!نهاوكيرأ

وانحرينجدينمنالفرسانطبقةاعضاهيكونانواشثررر.النصفالىالمبهعات

العرافينطزدداته5اجراتنجحوا.عرالمدبنارألافستةعنممتل!تهئتلاتقل

وشكلالرسالدولةلهـت!تمولم.المصر!ةا!زيسمثلالثرقيةيالآلمةالملحثينلاس!

ركعلياعلالحاتيبر!وسواعتقالمولهاكوسطوسبطذ!للعنا!ةالنبلا.أ!بهرمنههئة

سنةازمةخلالرقدمالزراعةوشبع!فةارجاههالمحراسةلمارو!وفمهأمنهطرشا

العدللهتحقهقراهتمافائدةدونماسنواتثلاثخلال!دفعونهاللحتاجذثررفأ33

تسمةمرورقبلالاعلامحمتنفيذورفضالعلياالجناياتعكةالسناتبلسحاملأ

قانوننطاق!وسعجعلهسيبانوسنفوذتعاظممنخوفهولكن.الحممدورملىأكام

ؤاكلماالامبراطورلشخصبالتعرضاثاماتايللدولةالترضعنفضلألثملالخمانة

لمصارتالذينافبرونوكثر+بموجبهالكثيرونادينوالذيالمالكةالعائلةأفرادمن
http://www.al-maktabeh.com



السلطةشكيررنالهداكةلالمحورنو!ن.والمصادراتالفراماتمبلغمنصة

النيافراجقافنهاللي!نأ!أللاخعارافوسطوسواستفلمالدولةلحزانةالمدينين

الناسونالرعيالارمماالاصراطوراوللدرلةتمرضكلتيبر!وسزمنو!لواثر!

اكرا.ندعأكددلم.أ!خ!افرافىحق(ا!بررزكثآمن)يخشونصارواالذ!

الك!مةالتقارورلللنطرالسناتمنع!ئرشغصأ!سةمنطنةدهتمثكهلالامبراطرر

فروالتسو6يالطمالمررخونونعتهت!برروسحمعةلطغتالأمورهذ.كل.الوارت

.و!هاندكتاتورلآالىحر6منالامارأمعه!وتحولتالمئنا!ة

فالةوحول.الام!نتدرالسلاموحافهـكلالاميراطوركةتهركوسررسعلم

فالة31علماواطلقسنتورتولايةالىوكلدمهافماالأوفاعاستقرار!دالقرك!ة

الحدوالسلامولم.الثلاثكالةولاكاتوصناعةوتجار!لطرقاهتم!.النار!ونهة

عندالاستقرارعلىوالماركوماقالسو!بىقعائلمنكبى(اجبرأعلاحيثالألمانهة

قباللثور6ولهعد.هـومامرتبطكهانكتأسصلهموحمحالعلماالدانولطضفالى

حدواستح!ماتوقوىللأمبراطورلآحدولأالرا!نت!بر!رسجملالناجحةاللر!ي

اهلثور6علىوقمىعدةطرقأبهاوشقالأسوالبحرحقنوريكوممنالدانو!

الزيمتزصاافردقةسماللهالةثور6ضدهتامت!.!2سنةكزاتمااطعلا

2،حق11سنةمناسقرتصاقأالررمادكايعشخدمالذيتافنارشالنومطي

تلم!ا!طالهاحنوييلىكثور6العمدقام،2ضةود.زيماوفتليالف!ثلوانتهت

حهثوصلأمرخاه!صرلورماالتا!ةللولاكاتكالنعةتهروربرحميى!نطوكلا

حرصفقد.عادلةاقتصادكةسعاسةواتبعتالمستوطناتوشهدتالطرقشقت

ارصلوعندما.التعسفهةالضراشمنمصروصلمامالح!خيرتصينعلىتيبرررس

واكيان)الامبراطورلهكشالسنويةلجزيتهاالمقررالمبلغمنأكزلهمصروالى

أكثرحريةالولاكاتبالسوأعطى.(حلاتتهالاغنهصوفجزهوالطيبالراعي

كتقدلمأمرالصفرىأسيامنعدةمناطقزلزالضربفعندماعليمعطوفأو!ن

ن!فافا.سنواتثلاثالصراشدفععنموأوقفللتصررينوالاعاناتالثررض

التاثالولاكاتلس!نمبارزرفأعطوفأ!ناطا!افقدليوطاغيةلالمأتهبرورس

،ء.ل!ما

عينحرمانيكوسوفاةفبعد.للعرشثايتخلافةنظاملتبميوسككنلم

مبرورسوقر-.تر!ونهةيسلطةالهمدلهمعاونأ22سنةدروبرسولدهنمبرروي

كيرورز!راثبهصارالني(الفرسانطبقةمن)سجانوسالهركتوركةالفرققائد
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سمرلىطمعصالوسو!ن.فىللوسمعارفةالاركالهرصيلوومنلارم!

رفى.والمردىكالزواحهرمدمالزرحهاالمثىكلفىورم!وسفركةلئلالأم!

وثكلتبمموسالهلثواحزنااكلانككلالمرامر6وفطهتدررصوسدفى23صنة

كرمانهكوسولليوص!سوسفعنللمرلىتهإروسفرثح.حهاتهلفوليتطة

منمزادصانرسكلا!م!لأاكئرالامبراطورصاردروسوسوفا؟و!د!منارالر

اولادمركىكلملةالامباطدرشنصحانوسمنوكتأثر.وطلهطفانه

ال!الالطسو!أمثالك!ص!منمقتلكناافرمعوالمتماطفينحرمانعكوس

تاحهالهملىالهولىلهر6لل.اغريبينالمراكنةوسكلورالأهليةالحردطو!ل!

سحانوسمنالفاليلىكنألواناورلىمنممايرمإيإلتركبةجزكر6الى26سنةنهبر!وس

دالامبراطوراعرالاثاررقد،مبتفا.الىوالوصولتأمراتهلا!لالجولهجملوحق

صاروقتلىالهكومةمركز!ه!فصارت.وشغصهالدولةعلىوخهةنتائج!يركما

رارملةالامبراطوروالدةلئهاتو!ت92سنةود.لووماالأوحدالحمبهسحانوس

كلكللتدللثدهاحزنهكلتللاشار؟لأكماترركوساظهارعدمان،اكرسطوس

ما!ثتياولتسوالامهـرق!نترولمتنفذة!نتوا!اخا!منابخلاعطسله

هـمالةالامبراطهـرث!حانوسمقوكتأثو.والت!ثه!اللننمراسم!ياطةأمروثد

ولا6-الزواحمنومنماككرصا!نالقااغريبيناثايتمالثهحبلىالى

الاكاتلىالثونملستماطأولما.بالاستهتارنورنمريدها!الوقات،جرمانيكوس

الاشانوسامامكعبند!.فاحلةحمز!ر6الىالاثنانوشثاننة!رسالةاردف

أرادمالهلموفعلأكا!امهزوحتهاننعوالذ!الثالىحرمانهكوسا!دررسوس

الدرلةلالأقوىالثغعىهوجانوسفصار.د!مالومبن!ه!منواستدص

ثرث.كلالألعاييواستحدثتلهانثهلولمحتالمنا!حكتث!دوأمركالأمرفاستمد

واثركهحوياحلهدتمنرزوحهالنغمةبالألتابشانوسورقتهبروويوصار

فالهكولا()فاورسكر*يهاخذوقتلي!ثركل!دخولمنرمنعهالقنصلةدمعه

مندالأضرأثارممات!بر!وسقتلعلىسجانوسصموهنا.طرمانهكوسالثالثالابئ

صجانوسمللحلالبركتولك!للحرسكقائدمالمحراحمهشخصأفأرسلثالأمرمعرفته

جمضهـرارر!لوسالقنصلأمامهقراهاال!ثونملسالىرمالة*!ثوثتد

وارمل!امحطمهالشرونمملسفأمرأحديعذضولم.كاطهانةالأخير"اضاسحانوس

كماثطهوأطاحتالهاهركثتهومزقتالافراحبمقتلهروماوعت)2(خنقأقتلتهقو6

ارملةل!لااصجانوسارملةواعترفت.اطلاصعهدساسمعيدأمتتلهوربموعد

كأمر(لهاكومحدرأياذلك!دسجانوستونجهاالقالامبراطورابندروسوس
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كزكر؟فىصبناهدررصوسولدهامعالهرم!ناوطلت.فىررسوسخ!لكلصالوس

مطارتواشرت.الملكهةالمقابآدل!نناالاصراطورمدنجنىحوعأمثاح!لاحه

نرل*سنةل!.السبناهحم!متلمدهاالامإاطدرأمرع!نةلملةسالوسكماع

،)3(طمسة!ة!ببوري

هاررسواض!ههنالرمانهكوسالثالثوالا!كالتقحدده!هرررسمدكاه

واللهلمصاحبتهالصنيرالع!كرياطنا.رممناهافالهكولاكالاسماثترمنذ.سنؤالني

فاورسكنهصرتكتتمأوصقدتهبر!وسر!ن!سفزمنذالع!كر!انرلى

هلىلهخلاففمالكرفبةالوصهةهنهواخذت.فطلوسالمنوثهبرروسوحر

ما،!وتالداكدمونهوهندسهمن!الهلافةرصهأروسلمتبمروسولكن،التوالى

(1،-!3)فا*سو!ن.السناتلذلكفاستبا!فا!وسترشعالهركتود!ا!س

اكاعاوللالناترصرفد.محؤمنوالعثر!ناطامسةلالعردىاهتلالهمند

المدمة.افوسطوسمقابهدحرشا!دكثتهرمادوثنئالمأتصر!وساعتبارله

امراهمعتر!تهالىالبعفىمحزاهافرك!ةت!رفاتفاثوسأطمرالحداثةوهنذ

تبنىوقد!نسائتبملابىالبلارولطهرما!نوكمدأ.اغر!باهدوامثالثرقينن

صعوورال!ثصيواستقبلتهبركوسكللوسضيدمهالعر!قعلىتربعهحالكايوس

أفرحممانهبر!وستعرفاتالثرخجمبلىخطايهلىوهاجمالأفاحيوذبحبالافراح

ا!برء،ونفىالههانةقانونوالفى.سنةكلاططا*ةقراهاعادةفقررواأعضاء.

وضركبةالكشمراقبةوالفىالمنفيينواستدمحىالسياسهينالسبناهساحواطلق

الدولةسبلاتطبعوقررالشيرخبلسمعالسلطةواقتم.ايطاليالماالمبيعات

.الفرسانطبقةالىجددأأعضاءوضمالهلفذعددوزادالبلادأبلقباتخاذورفض

جرمانيكوساسماعلولشهرعلىراطلقبروماالملكيةالمقبرةليوأخيهأمهرمادورفن

اقماتيبرورسأخيدد!برسدفدجةجرمانيكوسوالد.ام)انطونياجدتهعلىواصبغ

جدتهبهاتتهتع!نتالقال!ثر!ألقاليجم!م(وعفتهاجمالهاوعرقت38سنةلوف!ت

ل!وثذخالمرجاناتمنأكلد!.القنصليةلمالهزمهلأكلود!وسعهوجعللهثها

علىرأ!مأالملبحيثطويلأتدملموالاعتدالاللينسياصةكيرأن.عليهاالصر!

وقتلهلغيهيللوستبنيهفالفى.بمسؤوليةلايشعرالكلةمالىبكلرسارطاكيةعقي

منذومديقهالعر!قاعتلاهلياسندهالذيماكروقتلثمومنتتوجمهمنأضرمد

واستدعىغيرمأوأستهأفرادمنأيأيستشيريعدوا.ماكلةدونما!برك!دحلوله

محلىال!رلىفىيبذخرصار،وقسوةطنيانصدوبدأالحيانةقاكنوارجعافبرت
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الائرياهأمولا!رازدكتدكعلهمماسغقواحلةخلالالدولةمزانهةأفلىمماملناته

كلللاستراذوالفرصانالشئهلىأضآةمن!لثرأالبزفأهدملسدصور6ول

لى!اصامنككثآمثهوثأ؟نلوفدونوملى"،-92سنةثيتا.ران.ثروا!

ارسطوسئموروالاثموهراتانسوكثون!وسالمرص!و!ذكر.ممتل!ضومودرت

وأصرحقأالهأصاركانهوامحتقد.صنلأنطار!ألب!افالةالىوارسلتتجؤفد

وطهر،لمحلتقدالألمةب!وكونالاتاخواتهحقوعد.كربطاطبتهملى

لريط.هرقلأوثهنوسالركةأوكاخوسالالهحلةلا!سأالمعابدليالناسامام

!تأبرنجعوامرحمو!زالالهكاخههمباثتيتملحقجصروالبا!تاينال!باتالاين

ضااتوحقلععافىتواضاحيكمنةمعررمادمعبد!وشيدالآلمةجبععلىلرأسه

ح!ثالهلششمحمهعأفامرصا!تطللقتلوحبهقسوتفاقتوقد.اختهمنكثوجه

منلهاسئا.والمحذ.المكتباتمنول!ئيثركهلكتيمرنجعالجهور!العصررجالات

المسارحلىدرضالدرالحلباتلممانزلكعيدأانهحقوالراقمينوالر!اضينالممثلين

.العركاتسباقلالاستزادوالناتالفرصانطبققكلوفرضالعامة

نمرأماكسيرلاالالمانهةللقباللثور6لاكادالراتالىحملة92سنةفاروسقاد

لهنوتولوسالرا!اعالىقواتقاندكاقامكا!وسلقتلمرامر6وكثفت.حزلهأ

اختاكاوا!ثتركتفاووسكدلد!ماعرشعلىلبعدوساميليوسلوضعفينتيليكوس

اختههالامبراطورونفىالموامرأثلتوقد.وجولياالصنرىاكريبيناالامبراطور

لرفدونومعندفالةلال!نةتلكشتاهالامبراطوروقضكالبا..القائديحهودوذلك

.لانتماؤرموزالجعلهااصداتجممعالجنودأمرأنهوقيلدوثرمغيقحقوتقدم

د!وفدا.رومالىضدهثوؤنثوبمنخوفأعادولكنهبر!طاصاالىالعبوروحال!

ملىحملةوشناله!لفبلهاركليهكدموصارقبلمنقسؤأكثرروماالىرحموعه

امالناجورعلىحقالصراشنسبةدرفع.اثنانمنموقتلالوواقيينالللامفة

اعهالبركتوريالحرسليترلررنوتقدما!بعب!عليهالنقثزادمماوالفاحشات

فحاصروالمشهيخشون؟نواضباروويصحبتهالامبراطوراهانهانسبقكيريا!ث!س

!الس!كنن.الرضيعةوابنتهزوجتهمعومزقوهقمزمنزاويةدالامبراطور

أمث!التا!نالهليينالملوكاستخدإمطريقةالرومانيةالولاياتليكايوساحيا

مثلأكومافنولاكةفحول.الامبراطورقؤأضفماوتراقبافلسطيناالصفرىأسيا

لمصادؤموركتانيالمالروماالتايعالملكبطلررسوقتلعلياميرعليهاتابعةدولةالى

التدسدالصودكةالجالعةوأجبر+رومانيةمقاطمةالىبلادهوحولاملاكه
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مع!دمفلسدلهفغمو!ئاللم!ةكللىلفكنالوفععلىولا!كندرلأ

منورثأانحقاحراماىالصفىمن"كعيروعارض.السمثورمالالراموثردالثلس

لعباتمذبأكمون!نوايمونانهناصطل!واكافامنئلهلأاطنوميالىحمنهةمهكة

فأرادبخالعأمثتلهو!ن!بهمنكالمحلافةفا!وسروصلم.)،(رهدمؤطور

عاللةالى!نلالاولكنالزعامةنطاماقاهلأخرونورضياث!ورلآاركاعالهض

الذيحرمانهكوسواخددرسوس!ورساخنار-"!والبركتود!الهرسولكنأخري

.امبراطورأفنصيؤالفصرلىم!نلهأعلىطتفيأوكدؤ

ندسههومعارضنهمن!الرلمعؤمناهسينلو!ن(،5-1،)!وس!كلؤ!رحم

الكلاملى!تل!و!نوالدول!عطفحهاتهدجمطلمحيثشغصيتهضعفلادراكه

كنوقنهوقضالمالكةالأحمةلأفرادمهزلةو!ناللعاليلهمنو!سيلراسهوصر

لهاغرياهثود.لمصد!ثهكاقناعاططيرالمنصيأخيرأقبلوقد.والمعتوقننالعبهد

كل!فأة"ووافق!راقهةدنانيرثمانهةما!اولالبر!تورياطرسمنجنديلكلوقلم

اللنةوقواعدال!ونانهةالانةكدراسةوأهتمللبحثمبأو!نةصعوعلىالسنات

وألفالورمافيالتاركنيلماورلعاللاتينيةالالفباهالىحررتثلاثةوأضاتاللاتهنهة

وأخرفملأعر!نلماالاتررش!نعنوأخرفصولثمايسةل!لرطاجةتار!خعنكتاكأ

كثيرأفايوسالامبراطورر!ن.فصلأوأربعنراحدداكتيوممعركةمنذررباعن

سلوكهعلى3كالتاراهمامهأثروقد.بلالىلماعليهليضحككتبهلينمنماكتدعهه

والتزمقي!رورليوسحيليوهامالاقدمنسننوفقالسيرعلىفاكتهدحكهخلأل

!الذيالناتاحرم.-وقدال!ثرقيةالأديانطقوسبرجهووقفالورماقالدتكنعالم

عليه.ومعتوقيهوعبيد.زوجاتهوسيطرةلهالبركتوركل!اطرسلاختمارربمالهكا*

سلطةقمل47سنةوداكوسطوسطريقةمتبعأالق!رممكزأسورس!طوأخذ

واطلقالخيانةقا"وكوالفىكايوسقاتلىعلىوقض.ونمفسنةلمدةالمالماالرئعي

المصادؤالمشل!توارجع.اختاغايوسبضنهمالمنفيينوأعادالسماسينالمساكنصراح

منوأكثر،الصرائيوخففتاماكنهاالىأسيامدنمنالم!روقةوانثهللاسحاثا

الطقسممارص!ةومغالمناسباتواحيانفسه!وديوسبهااولعالقوالمنازلاتالمرحائات

الشبابوجمتهعكالةمنعدةأرجاهلماشعبيةذاالطذرهناو!ن،فالةلماالدروطي

الطقسكهنةو؟ن.والمامةالخاصةالأضاحيويقدمونلتعالههكهنته!رحلطع

يحرمهالكهنة!اقبهومنبينمويقضونالأفرادحياةمنناحيةكلعلى!رفون

(كينابومحوالىتثركزالق)الكرنوتقبيلةمنطقةفيبالسنةمرةالناسوجمقعالناس
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ولم.المتغاصونلهمطلحالد!امر"دزو!دو!اكدسوكاالق(الحالهةأسل!الز)

كتناصوفالواالعسكرثالهدمةمناسنواحقضرانططغمواأوحروميلطزكوا

ملىماحرضواو"كيمأوثبر6لر6البلورروقدصاالحرومارسوا!النبومواهتواالأرواح

.الدمانتادثرر

الهصواناتاحثاهطحصون)!رافأستينمنتتألف!نةررسكلؤواسنحدث

بالجيشواهتمماهرتنجباروكل!ودورساضد.الاتررسكهةللدن(!االمشى

منفأكز،الوللالافالعملبهاوفرالقالمثاركاالعامةلمحومهررجه.وتدرالط

القالمزدوجينالقوسينظت!كلودكااكوا6قناواكللوالولاكاتاكطالهالىالطرقشق

د!ماليالهيبوفيومكاسمالصر!نجةالمقبنود!هد،المدكةمرتلعاتلرر!هالهأالماهحملت

الباسيلي!طلحة!نتوالقالصحنالىالمرريوممرهاوحنيتهاواصكبتهاكمزاحا

المدخلعندفنارفاالأيمنالتيبرمصيعلىاوستهاقرميجديدميناهوسيد.المسيحية

الماهلتحويلأميالثلاثةطولهنفقأوشق.الثانيةكومبىكاسمالآنتعرتعظعةواسوار

الفثلاثنلا!لهااستغدمانهقيل(الحاليةفوسينولاغوافوسينبحث!منالفائض

ضن*قانونأوث!م.الطميالقناةطمرما!رجمانولكنسنةعشناحدىدعامل

علىالملأكننيثبعولمامبراطوريأعالوكيللمدتزويدهاوحصرالهبو!اسثرارئثل

أكضبهولكنهجديدةنبيلةعوائلوأضاتمثس.الثهرخشكأسناا!والفياس

يينشيقطنغالةمنثعبولمالهحدوي)الاكددكماومنحمالهأرقيبأصارمندما

ررما(يحالفغالىشعبأولوم(قديمأأرار)والسون(قديمأاللينر)اللوار

الىساعاتيستعما!نوكثيرأبالقضاه!كلوديوساهتم!.السناتوربةالامتهازاث

احالفانهالدولةموظفيمحاكلةفياحقيتهمنربالرنم.الفورمدالها!ت

مدراهوأعطى.السناتأح!مفيأحيانأيتدخلو!نالشيحبلىالىقضاكالم

عنسشقلنيجعلمحقبالولاياتالخاصةالماليةالقضايافيصلاحياتالمال

تدلالقضائيةتثريعاتهمنالكثير.الولاياتح!مسلطة

حيثوالتطورالتقدمنيورغبةالنظامبحفظاهتامعلى

ومنعالمحامينأجوروزيادةأعارمبتقليلالمحلفينعددازاد

منالنساءزواجونظمأسيادلمفدالعبيدوشهادةالرومافيالمواثنتعذ!ب

كثيرأوتوسعالاداريالجهازوتقدم.عبيدأالزاجهذاثمرةوعدبالعبيدالأحرار

معالحمفيكثريكمركزهيفقدالشيرخمجلسواخذزمانهاقسامهالزادت

واوراقالنقويقوترينا.وبلأطهالأخيربيدتنحصرالسلطةواخذتالامبراطور
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اثار6وصد.الاهبراطورتالمقاطماتمواردونيادةالدولةلخلناهمامهالد!

بموالهؤصروامناهكلراقبينعبيد.منالمعتقينالىفتحاالقالالارتالأئسام

ضده*يتأمرونأعضاؤأخذالذيال!ثيرخبلىهناروكلللم.كعارمى!ى

محلىدلماشبيالقائدالنبلاهبتحريضراخرىضدهحرئواحمهالأولى!ننه!ي

ألادار!ما!تزهوأسأوصار.كالفشا!الهركتانكاهتولكن!كلوديوساستهدال

ابنأبالاسوعين،ناركيسوسالمعتقعبدهالىصد.الامبراطور!راسلات!مق

الذفياضتوس3المعتوقوتقلدهال!وىلمكتب؟منوأخرالامبراطوريةللخزائة

وأخرالقضائيةللتحقيقاتاوكيرهالخاصةللراسلات،مينوأخركبل!نفوذلهسطر

سيطروبذلك.الق!رمكتبةامينثموخطبهاوامرهجمررللاصراطورستشار

الجديدالحكوميالجهازبيدالدولةمرافقوصارتالادارةفرهـم!فةعلىالمعتقين

!لسولايةحاكاملىغالبأوعينالقمحوتجهيزوالقنواتالطرقاداؤحق

المناقشة3بضرررالشير3جملسعلىيلحالامبراطورو؟ن.(افريقية)الث!يح

ولاياتسمدهفياضعيفتوقد.والتصويتبانتظامالجلساتوحضورالجادة

لقبيلةأتإمتياهاعطاهنقشويذكر.بالولاياتواهتمالامبراطوريةالىجديدة

ليفرولاميوءامثالالمقاطماتمنلكلثيرالذاقيالخماومنحالالبنيالانوفي

وأضات،ببريطانيا!مولودونؤفيمستوطنةوأس!بريطانيا

.رأتدالبريتوتفيالحرسالىكتائبوثلاثالجيشالىفرقتين

رلإيننبزا!،وق!مصموريتانيافيثورة45سنةوغالبأبولينوسقائداه

ائ!بهـأ!ادكليوكأعربأالملويةن!وحدهاالقيصريةموريتانياهاامبراطوريتين

واليلىالىكوبأسلأمقيمتدخطالجنوفىوحدهاالطنبيةموريتانياثم!ثرقأ

وكؤالرورماقالاستعماريالتوكلمنالمنرلط3ال!ذكماوادهـالاكئزاز.لرقأ

قتلهألذيلطلهوسمقتلبعدالثوؤالىوالنالرالايبيرينالرومانالمستوطننن

وسامتهعلىيحعده!نحيثلخالةليونفى(خالتهاين)كايوسالامبراطور

لاكأادكيرةقوات!طوديوسوارسل.ثروتهلمطمعهجانبالىشكلهوجال

تنتهلمالثورةولكنالئورةزعممونيئبولينوسالقائدوقتلذكر؟الثورة

!!لمرةلأد!بىاخزقتولملىخلفبالتوكلالرومانيةالقواتواسترت

سلاحضنهاومنالاسلحةكلاستعملواالرومانانبل!لناويذكر.الأطلس

.)5(والفينيقينوالمورالنوميدينبنالتفرقة

!ورةالمناجماستغلإلقواسبانياكالةليالطرقشقمنأكز!كلود!وس

اللاتينهةالحقوقواعطيتاالتباركةرالمراكزالم!توطناتكالةليوشهدمكثفة

بض!الترثعيعحقكالةلنبلأ.وعارحماعاثالكثيرينالررمانيةوالمواطنة
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الفرصةكلودكوسرأىوقد.هابراهالم!ثهور؟يردلانهاكلودكوسوفزا.اليئ

التركنوكانتينلملكلطهنوسكونو6برنجاوحدكاتفككتحيثلفزرهاسالمحة

د!الخلافاتودبتالثرقيةالجنوييةالمقاطعاتمنقو!ةدولةكونالذياكسكس

فهبم.العون!هوديوسمنوطلبردباالىاكنائةاحدوهرلطالعرشحولوفاته

معركتينوز.وكنتسكسشواطىءعندونزلوااسطولركساعد.لمويسوس

ثم.التايمىنهر!ث.وأخيه؟راتاكوس!ها!ة؟نواالذينالبركتورينندحورا

كولبستر)!مولودونومصوبالجيعوتقدماخرىبجيو!قالامبراطوروصل

معضخممهرجانفيبانتصارهليحتفلروماالى!طوديوسعادثم.(الحالية

تنازلالذي(بريطانياقاهر)بريتانيكوسلقبالسناتومنحهبحرياحتفال

رربا.لمامارتيوس!مبوسداحدهاانتصارهلتغليدنصرقوسوشيدلولدهعنه

حقتقدمالذمم!س!بولامنهاتلاه47سنةحقبريطانياحاكاملىبلوتيوسولقى

وقمىوأكسزلنكولنبننليصلخطعندوتوقفالجبليةوسيفرنترنتمنطقة

والقىسنواتتسعمدةالرومانضد!راتاكوسقادهاالقالعماباتحربعلى

فيالطرقمنالكثيرالررمانوث!ق.عائلتهمعروماالىرارسلعليهالقبضبعدها

الراينوعبرالسفلىالمانعافرققائدكورثولوالقائدتقدمالمانيالنما.بريطانية

استخدموقد.التقلمعنكلو!وساؤلفهحقيوالصصوكطالفرقبائلمعاقبأ

الحالية.بهولندهولا!دنررتردامونتصلقناةل!ثقذلكبعدجنودهكوربولو

!كلوديوسزرحةاسمعلىاكر!نمصكاكلوكولونهاعيتال!كرلونرحرلت

طولهالبالغكا!رثياكا!مالم!وبالطروروأكل.هناكولدتوال!الرابمة

.الجنودويملإؤللتبالممالأعلىلهالدانومياعلالحاثمال!ربطوالذيميلأ035

الىوالرسطىالجنوبسةأقسامها!طود!وسجرلحيثتراقهالمالأوفاعواستقرت

مركزأوصارت.46سنةموكسهاولا!ةدالمثمالىذممهاوأدمجرومانيةولاكة

عددفلمغالامبراطوريةلس!ناحصا+8،-7،سنةواجرى.قيصرلعبادة

ن!عاونصفملهونمقلارهاثزيادةايملأونستةحوالىالرومانالمواطنين

واقذت43شةبامفيليامعل!ث!هاادمجالصفرىأسساود.أكوسطوسزمنعليه

لمالل!رحنس!توطنةسور!ةدوأسست.الامبراطور31فيهاالمدنمنالكثير

وعندوالسامز!وذاعلىحا،هرواكركباعينفلسطينول!.لميسةمدكنة

حركةبالاسكندريةاليهوديةالجاليةومنح،رومانيأحا!م!نهعنوفاته

ضدحملةوشنتالطرقمنالكثيرالامبراطوريةارنجا.دوشقت.العبادة

ثدصا؟نتالتيالمدنالامبراطورماساعدوكثيراالطرقوقفاعاللصوص

.الزلازل
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لؤونيتدخلونصارواالذينومعتوقيةزوجاتهتأثيرتحت!طوديوس؟ن

تأثرنو6.ويعاقبوميمقتو،منأملأكويصادرونالمناصبويبيعونالدولة

منكلقتلتوقدكبيرأحكهبدايةفي(بريتانيكوسولدهام)معالينازوحته

ا!اصويتونيوسرذكر.والتهتكبالخلاعةرا!ثتهرتوجهمالييوقوفهاعئقدت

النبيلهـحالغراميةعلاقتهاو؟نت.فارسو.03الصناتمنعضوأ35قتلت

زرجهاقتلعلىأحيرأوحرضتهصأتزوجتهاثاقيلحقمننوحةسيليوسالزي

ناركيوسالمعتوقعبد.الامبراطورفأمرالنهايةلىكثفالأمرولكنالامبراطور

زرجتهنفوذتحتوقعكلوديوسحممنالأخيؤالستال!نواتوفي.بقتلها

اخيهكناتفبرىوهي94سنةتزوجهاال!نررونوامالصفرىاغري!يناالرابعة

المقربونوكان.اغريباابنةالكبرىاغريبينامنجرمانيكوس

بعضهممععداهفيالقصرمعتقيمنللامبراطور
يتانيكوسبرتؤيدالقناركيوسعامةفيالاولىمتنافستنجاعتنالىومنقمن

زوجهامنهـلدهاالعرشلصاناغريبينامعتآمرالذيبالاسبرئاصةوالثانية

شاركته؟!احقأوغسطالقبعلىالامبراطورمنوحصلت.(نررن)الابق

علىصوركاكوضعالأمريمدرملكةأولوهيالعرشعلىممهوجلتالسلطة

عنالذك!ن!رنتثقفكلوحرصتيركتانيكوسمعاملةا!هتوقد.العملة

.ثوررسالريتورك!الهرسقائدرعاكةتحتيخهامصاقتلحملةوكلأتقاصمأ

يرعىحقنرونتبقعلىالامبراطورواالاساغر!عينااقنمت05منةدد

اللقبنررونواعطى!نواتبخمىبريتانهكوس!كبرن!ونو!ن.يركانيكوس

زوجتهمنكلوديوسابنةباوكتاثياواقزنعثؤالثالثةصفيوهواثباباصر

ناوقيلعؤمنوالستنالرا!ةفيوهوفجأةكلوديوسماتوقد.يصالينا

.)6(الهأموته!دالثرخبلىوعد..الكأفيالملهدستقداكريبينا

منالأولأسواماننهةخلالسياصتهو!نت(*-54)نونالمرشاعتلى

!د.كدايةففي.(لم!-62)الاخييالتةعنتختلف(62سنةحق)حكه

علىموافقللمالبلادأ!لذ*فرففىوالبذخالفخفغةلاهيمعتدلأنفهاطهر

و!ن.(الأول؟نون)ميلادهثهرمنيلضةبد.يكوناوانلهتماثهلفت

الذيالأصلالاسبافيسيني!لوكيوسالاخرالفلفيتجاوال!كوروستأثر

واضحةسكهمنالأول!الفترةخلال94ضةنيرونلتدريىاغريبيتااختارته

العر-بحعودهعندنيرونممرو؟ن.الأمهررتصريفالادارةحسناليه!افعزى

بميراأكهثثيرو؟ن.الخيلوركوبالانىافيمرلعأو!نسنةعثرةصبع
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تحتالبدايةفينيرونو؟ن.وافحأوسيني!بوروسمستشاريهبينوالصراع

الأجنبية.الوفودتستقبلو؟نتصورتمعالعملةعلىصورثاروضعتأثوأمه

التأثيربالاسبرساطةوحاولاوسيني!لوروسلأفرانهوسالتصرقهناتقولم

حراستهاألفىثم،ففشلتحمهحاولتعرفتولما.نفوذهامنللحدنررنمق

خليجفيانزلماسفينةفيباغرا!اعاولتوفشلت.سةبالسبإلتدخلىمنومنعها

بيتهافيعليهافدخلانكيتوسبعثثم،الماءملامستهاحاللتغييئ!متنأبولط

وصدق.قتلهاعلىتحريضهفيضلعبوباياالثانيةلزوجتهو؟ن95سنةوقتلها

الافراحفستموثاحولتفميومنالامبراطورلهمماقدما.مثميوخجمدىأ!كض-أت

وسارللآلهةشكريومالثيرخمجلسوأعلنمنيرنجاأفىإدذهبيةالماثي!!وىغعت

تركأمهمنتخلصولما.حافلنمربموكبأ)كابتيلاينأقاليومذتن!انير!ن

الخورحاناتبينورذيلةالوحياةفيهووانفمسمستشاريهالىالأمورتصهـيف

اوللتخليداإلياابهـفبهاجديدينعيدينادخلو.956سنتيوبني.والمواخير

انهحتى،ورقصوموسيقىعرباتسباققللهالذيونيرونيا(لذقنهحلأقة

بهخاصحرسوضعالىاضطرهمماوجههعلىالمربآثاروبقيتمرةضرب

---اتغة--%!-ا"بقليلامهمقتلقبلسايعنايوباكامنتزوجوقد.لمرافقته

اوثوصديبئالثافيزرجهاو؟نمرتينوتزوجتلهاهرجمألذاتو؟نت،أصه

حاكاملىزوجهاوعنخلطةنروناقذهاوقد.الأضاتطبقةمننيرون

زوجتهطلقهذازواجهمنسنواتستولعد،طلا!االىفاضطرلوزيتانيا

الىلملهابهاالشعبتعلقرأىولماكلبانماالىونفاهاعقمهاجمجةأوكتافياالأولى

واعدمها.والخيانةالزنا!مةعليهالفقثم(الحالعةثندوتينا)بانداتارياجزيرة

نرون.ومود*مست!ثارسني!كتبهاماساةبطلةاوكتافياوحصارت

منعراقيدينارالف"68ما!ادلبمنحهاالشعرخبلسخزانة!لنساعد

علةواصدر.امبراطوريينولاةلاث!رثاوعينالخاصةالامبراطوريةخزانة

الرومانيةالعملةاحنانحقعامةبصو:العملةوقسنتجديدةبرونزية

عراقي(ونصفديناريعادل)الذه!الاوريوسوزنوقلل.نيرونلعهدتعود

15حوالط؟نانبعدعراقيأفلسأ36حواليالآنقيهتهمارت)الفميرالدينار

بصورةرومامدينةادارةوسارت.يزنهالذيالثهينالمعدنثمنيعادلحق(فلسأ

قانونوصدرانتيومميناهوحسنمنتظمةخطةوفقيتم؟نالحنطةفتجهيزطيبة

محافظعندأسعادلمعلىالدعاوىرفعبموجبهلممحمحالعبيدمماملةبحن
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الخدمةمنللرحينعدةمستوطناتاإسسالمدكئةلىالألعابونطم.المدكة

75سنةصدرقانونومنع.الصرائبعلىالمزا!د!لتبامزاتحدأررضعوفرلم

اقاممةاومقاطعدتهفيوخيةحيواناتاومنازلات!رضالقهاممنحمأ!

بتهمةمقاطعةحالمدثراثقوصاقحكهمدةتنتهيالذيللحمسهةتوفىحنلأت

الأوامر.كهالراممعلم

يكونأنهوأعراليونانيةوالألعابالعرااتسباقحيفينررنهمام

عليهااطلقللشبابهيئاتونظموالنر!انالارص!تقراطهنمناللامححون

فيبنفسهواشترك.سنواتخىكلمبارياتونطمالألعال!لممارسةالاوغستمافي

ويفنيويرقصالتثيلبملاب!صرحياتليظهرو!نموسعتمباركات

عليهاوانتقدهالارستقراطييناحزامافقدهممانايولىدغقومزالعودوكرى

نيروناتهمهوالذي)62سنةبوروسمقتلأثررقد.رسني!بوررسم!تثارا.

علىسني!وتقاعد(ثروتهعلىللاستيلاءالببيكونوقداغريبيناأمهمعبعلاقته

وتيفيللينوسبوبايازوجتهنيرونعلىالتأثيرفيعلهماحلتحيثالعامةنرونادارة

مظالمهكلفيمعهواشتركالبريتوريللحرسرئيسأنيرونعينهالذيالاصلالوضبع

الامبراطوربطشمناطرفأعضائهعلىطفىبلقهةأيةللسناتيعدوا.ومفاسده

56سنةوفط.الخزينةافل!بىمماحدكلومفاسدهحفلأتهعلىمصاريفهفاقتالذي

الميزانيةعجزسدولأجل.الامبراطورمنضربةنتيجةببنتحاملوهيبوباياماتت

مبتدئةرومافيالنارشبت64سنةلنما.الكثيريناملاكوممادرةقتلالىنيرونلجا

الأربعةروماأحياءمنعرةملتهمةأسبوعأواسترتماكزيموسصكيسفيد!كينمن

البالاتاين.علىابولوومعبداغوسطوسقصرمنهاتامأتخريبأمنهاثلاثةمخربةعثر

هناكليسولكنالحرقبدأالذيهونيرونان(تاسيتوسعدا)المؤرخين؟فةويذكر

مراقبةالمؤرخنبعضيؤكدالذيالوقتوفي.الحرقعلىنرروناقداميثبتدليلأي

ومساعدةالنارلاخمادهرعهتاسيتوسيذكرطروادةكديمأكنيةينقوهوللحرقمدن

وتخفيضهلهمالتبرعاتوجمعهبيوتهع!فقدواالذينلايواءالعامة،المبافيوفتحالمت!رين

عصريةأكثرجديمدةخطةوفقرومابناءيخرونأعادوقد.الرخيصةالحنطةاسمار

كيلبنمنطقتيمحلوشيدبسقائفوشوارعوحدائقوساحاتعريضةبشوا!م

وسطهووضعوبحيراتمجدائققصروهوالذهبىبالمترلمايعرفالقذرةوالاسكويلأين

قدمأ.012ارتفاعهالبالغالضخمقثاله
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المعابدوجروالولاياتاي!اليافيالضرائبنيرونفرضالكثيرةالمصاريفلمواجهة

منممقوثمجعلهمماالسياسيننالمتهمنلأملأكمصادراتهوزادتكنوزهامن

روماحرقثمةبلصقماوروهعليهاشارالشعبكرهتحويلولأجل.الشعب

رومالرومانوكراهيةريبةمبعث؟نواحيثاضطهادلمفيفأخذبالمسيحينن

غيرمواحرقوشنقالملمبفيالوحشيةالحيواناتال!بعض!فرمى.دينهملحداثة

فصلوقد.الحمنظامقلبومحاولةالفوضىباشاعةأالمحاادانتهمأنبعدالخ

المسيحصلبذكرنعرفهمؤرخأوطوهولديحينننيروناضطهادفيتاسيتوس

مقتلبعدنيرونفسادوازدافى.بايلوتبونتيوسالرومانيفلسطينأحازمن

تيغيللينوسمعبالاشتراكالنطاقواسعةوقتلاضطهادحركةوبدأيوبايازوجته

.البريتورياطرسظئد

زوماسيطرةلتأكيدكوربولودرميتيوسقائده63ثم58سنةنررنارسل

والجديدةاركساتالقديمةعاصتهمودخلارمينيافاجتاحأرمينياعلى

ولكنمل!لروماالموالىالخامسترانيسوعنالفرثينفطرد،تينرانوكرتا

لاعادةسارالذيبايتوسالجديدومافيالرالقائدواجبرارمينياهاجمالفرفماالملك

-حدةولوصيعارمينياعلىمل!.الفرقالملككأخيالاعزاتعلىرومانفوذ

بانالفرثننمعاخيرأواتفقارمينياعلىهجومه63سنةكوربولوفعاود.فبلة

وفعلأرومابسلطةالاعتراتشريطةارمينيهعلىكللكالفرفماالملكباخياعترف

نررونمنثمرومافيمعسكرفينرونالامبراطورلحثالامام67سنةالمرشتسم

الجاليةثارت66سنةولط.تلأقرنلنصفاربينيةالسلاموآرومافينفسه

جزيرةبولينوسالرومافيالقائد58سنةاحتل.الورمانعلىفلسطينفيالمطودية

ثرقفيثورةرأخمدتالدرويدينمركزبريطانيافي(الحاليةاننليس)مونا

الق)بودي!ملكتهممعاملةواساهالاكيقشعبرؤساءوصادرأملاكانكلزه

رومانيةفرقةالبريتونيونودحر.الثورةزعية(الكبرىجد!الانكليزيمدها

ولوندينوم(البانزسنت)فيرولانيوم،!مولودونومهيمهمةمندنثلاثةوخربوا

بولينوسباغتموقد.وحلفائهمالرومانمنألفأ07قتلوااضوقيل(لندنا

الكبيرالعددأثار.فانتحرتبودي!أرهبممامايررىعلىألض08منمرقتل

ومرافقتهاالدولةبوظائفيمسكونالذينوالشرقيناليوتمانيننالمعتوقينمن

بوبايا!قيطغيانأنيرونازدادوقدالإرستقراطيناستيا+الادارية
حالمابنس!بولا-6+سنةففي،النطاقواسعةافطفادحركةوبدأ
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ولدأروماالىالفورملىخصرفالةلىالأضرو!ن.امبراطورأبفيتيليوس

امبراطورألهالثئبلساعلانمنذالعرشصعودهيدهوعدالنرصانبتتريي

وسيكينهثالينسمقربهالىالامورفيتيليوستركرقد.لهجنودهبيعةلامن

اصدراا!هماحقالدودطةأموالسقةنوأخذاالماجنةحياتهعلىشبعا.اللذ!

القائدثيسبيثيانالشرقفرقاقنعتولذلك.العامةالمصاريفلسدمزيفةعلة

فلسطنفياليهوديةالجاليةثورةلاخادنيرونارسلهالذيالفرصانطبقةمن

الاسكندريةططروماعنالقمحلقطعمصرالىفيسبيشيانفسار.العرثقلأخذ

ايطالياالىبريموسقائدهاتقدمالتيوالدانجوبايليريافرقوايدتامبراطورأأعلن

روماودخلتفيتيليوسجيشودحرتبالثورةراثيناعندالاسطولوالتحق

الكثيرواحرقتألفأالستننمايقاربوقتلأيامأربعةبهاوتنهبتعبثوظلت

الاالمتناهيغيرالعنفيوقفولم.الضحايابننمنثيتيليوسو!ناجزائهامن

لمدةرومايثؤونيديرظلالذيفيسبيثياناعوانأحدموكيانوسالقائدوصول

.)7(ثيسبثيان!اكهادومداشهرستة

العصر:حضارة

إلولاياتر!الواسعةالروماناثرياهومقاطعاتالامبراطوريةالأملاكزادت

؟نواالرومانمنستةلهأنمبالنأربماالكبيربلنيوذكر.وم!رافريقيةفيلاسما

وصارلالتوسعاللاتفوندكاواسيهرت.نيرونزمنافريقيةأرافينصفيمتلكون

زد!3منبد!(!ولوف!)أحرارمستأجرينالىيؤجردنالملاكنمنالكثير

عندلاسماالعبيداشخدامحالةفيالمجنيةالأربا!قلةأدركواحيثلهاعبيدم

الايطاليةالمقاطعةو!نت.عليموالاقبالالعبيدتزويدوقل.الملاكينغياب

واسعةمناطقوحولتالحجممتوسطةالأولالقرنخلالالنوذجية

فيكتابأالفزةهذهمنكولوميلالونيوسوالف.صيدومناطقمتنزهاتالى

بللأراضيهموتركهمالملاكننكهابوسال!هالكرومزراعةاهيةفيهأكدالزراعة

وانيعينهمراقبطريقشمباشرةكيربصورةأومباثرةفلاحيةمراقبةعلهه

ثقةباكثرليسواالكولوفيفانوبرا*.باهظةبأثمانولوالشفوليينالعبيدكث!تري

عنادلةوهناك.المزالمح!فيالنساهيستخدمونايطالياملاكووصار.العبيدمن

رانشئتالمتفهاتلهمفتحتحيثالواسعةالمزاصمفيالعبيدمعاملةقسن

واعتي.أسيادممنأراف!به!يوثقالذينالعبيدبعضواستأجراكامات
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وبعضالقصرحفلاتمد!ربتر،نجيوسوكذلكوقتلالهمالىالصابقورطاضا

ناالنتيبةو؟نت.انتحرالذمممابايتوسثراسياوركاومثلالرواتضالفلاسدة

.65سنةبيسو؟لبورينوسالزيال!ثيوخبلسضولتنصييموامرابرت

؟نلوبينمالثيوخجملسمنعضوأ4واالبريتوركماالهرسقائدالمؤامزوثرأس

ولوسيني!منمبهاالقائمينغالبوقتلفشلتولكنهاجني!أخياينالثصاعر

واضطرانتقامهاوطمعهمنبمنجىمثريبقفلمالانتقامالىفلنواتجه.!ن

وقتلالوشاةمنوأكثر،ورفيعتهابوبايابتأليهاقتراحهعلىالموافقةعلىالنات

.67سنةالمونانفيكوربولوقائدهوانتحركثرين

الفائزجميعأفيها!نعامةالعالبحضرأردعحيث66سنةاليونانملنزار

طما.فشلهمنبالرنمللعرباتسباقدفائزأوعدحفلا!افيورقصكقوقد

جاممأاليونانارجاهفيوضاف،الجزيةمناليونانيناضاهاعلنكوركنث

ألىعودتهعندواستقبل.واسبارطةاثينايزرلموركنهالنادرةوالآثارالتحف

عليهابعملةرجوعهوخلدوهرقلبابولوالمستقبلونوشبههالفاقيناستقبالررما

وجعرومافدثورةالكلتيثيندكسقادكالةوفما.العوديضربوهوصورته

روفوسالثورةلاخمادوتقدم.القريبةاسبانياحمكالبأالقائدوايدهضغماجحث!أ

فيلنرونتستقملمالأمورولكن.بخهوثيندكىدحرالذكلماالعلياالمانعاحم

الرمانوجرملهالشيرخبلسوعداهبوباكافرجتهالمأساويفقتله"للابا

يريدنرونبأنالاشاعاتسيانجانبالىالتمحاسارارتفاعمنالساخطن

حالررمامننررنشريب.ر!ومال!الموقفعقد،الإصكندركةالىالماصةيمل

بتحطمالشيرخبلىوأمرفانتحره!سنةااثانتهال!ثعحملسرسالةتله

!ئطه.
شيينهعلىووافقامبراطوا!البوزكالبأقائدهااسبانيافيالفرقنصبت

نااملالذيالشيرخبلسثمم!فاتمراتبهكلفعوعدالنيالبركولك!الهرس

اعطائمبرففهالبريتوريالحرساكضبولكنه.الدستوركةالحكرمةكركع

الكثير-!الميزانيةجزلسدالضقشفيةاته5اجرااثارت!.م!قاتمنكهمارعدم

عدا+جانبالىوجرائهأثامهقندونحليفتفيلينساثانة!نئقاعسهلمضه

قالفرهاقاهذلسفلىإلنل!.الماتقدالمليااألهطو؟لدتاجملنتقاامبرأكوررفيتيلي!!!ن

زوجاوتووتقدم.فيتيليوستعيننلغرضلروماالموالية

اندحرولكنهلصدلمالمواليةيحيوشهالسابقبوبايا

الشيوخجملىواعترتررمالنهيالجعوشواندفعتوانتحركريموناقر*
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فابالهار!ثوط!رقي.من-االث!رقمر؟لأل!اليموادحلوالمرل!سالمراص

حضوكةكلالتثهدوصار.كالدركة!نأ!فرالقالمنحنهةوالأواحالصلات

الملىهالهصيالمرلطىوأدضلوالبقولالمتنوعةمالهاصلمزرساالأرض

الزيتأنواعأحنننتج!مبانهاوصارت.وابانعافالةمنالكل!ىمككربرنات

وثبمتكورانتاجدالثافيالمركزلاتيومدألبانكهلمنطفةوفلتوا!ر

واشتهرتالبوحوضدالكرومزراعةالطنوميمنطتةمن!داالطليزكالة

الامبراطورليالأرانيملكهةتركزتالولاكاتود.الزكتونكزراعةاصتر!ا

تنافىومصرافر!ةصارتالقمحنراعةود.روماواثركاهومترلعةوعاثلته

والقافركيةدررمااثرياهارا!ئوصارت.كالقمحررماتزويدفيصقلة

المؤجر!الىصنتكطعيؤحمرونمد!ر!نمنتلارفونصادرها

بش!الكبيدةخزاناتدالماهحفلىحهثالرينطاموتطور،الامبراطور!ض

مصرفيالقطنزراعةوزادتالقنواتمنالكئيروسقتالسدووسيدتافركعة

بريطانياالىثمايطالياالىارمغعامنوالكرزلمبع!الىاطرخزراعةودخلت

فىالزراعةوتقدمت(ازمير)صرناوتررالجيداللافقةخراعلالياواستورثت

اعلاليا.عصولا!ادتنافىوصارتالمتو!البحركرى

اتبعهاال!اطرالاقتصادوسياسةالامبراطوريةلمالنيواللامالأمانثبع

فقد.والصناعةالتباؤ،والعملالتنقلوحر!ةالكارلىرصوموكففىالاياطر8

منتظمةبحريةئقلحر!تهنادومارتوالبحارالاكارفيالنقلحركةزادت

مدنصتأسيسفيالاياطزلرفبةو!ن.وكورصراوبرنديزيواوستياموتحولىين

كبل!اثروافريقيةوفالةاسبانياليلاصماوالقبليةالقرويةالمناطقفيجد!دة

وترينا.الزجاجكصناعةالايطاليةالبضائعتصريفوتوصتح!سواق.بذلك

برمبىمدكنةمنبالصوروالموضحةالمكتشفةو،لأدواتوالبضائعالد؟كينكزة

تعدفلم.وتجاريصناعيمركزالىالأراص3لملامقرمنالمدينةتلكتحول

اكويلياأمثالعدةمناطقكلتبل؟مبمانياعلىهقتصرةالايطاليةالصناعة

وباتافيوم(الحاليةميلانأوميليون)وميديولانومالفخارانتاجحيثوموتينا

روما.ليوالورقالمعدنيةالصناعاتنمالصوفيةالمنسوجاتمصانعحيث(بادوا)

حرقهابعدبنائهأاعادةعندبهروماتزويدوعليهاعتهدللطابوقسلاموان

؟لثياثراءمصدرلم؟نننأدوميتيوساحمهالسناتمنعضويمتلكه؟ن

الى*يطاليةفألمناعة.والخرالزيتفيتجارتهاهونرونزمنمنكريسبينيلا

منجلبتاليالنت!ائموكلاءوكثرةتنعو؟نعنفوا!االىالفترةهذهفيوصلت
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الصنرىأسيانقوشمنويظمر.المثرقيةالولا!اتثراهعلىدلهلأال!ثرق

الاسكندريهفيالزجاجامثالفمماالمدمهالصناعا!مصران!ماشما!و!

ضاعتوملوقد.الصفرىأ!حامدنفيوالكتانيةالهريركةوالمنسوجاتوصط

صبهالهلدلالنفخالزجاجمةالأواعيمغالى.م.قالأولالقرنأواخردعهط

الراينمنطق!في!لانمعرةللتبالأباطرةتث!جيععدممنوكالرنم

وفتح.وتجارتهافيهاالصناعاتتقدمتفقدمعينةلماروعدافماالاعلىوالطنوكط

وصارتالبلطيقشرقالىالدانوبعلى؟رنونتوممنالعنبرلاستلإادجد!دخط

مرةولاكأل.الاسكندنافيةوالأقطارالمانياشمالالىتصلالمعدنيةايطالياصناعات

الجبوبيةالعربيةطريقعنالأق!ىوالمثرقرومابينالتجاريةالعلاقاتبدأت

الفرشجعالذيالموحميةللرياحهيبالوساكشافذلكعلىساعدوممافالهند

مصرعبربرالسيرفيه!بماالهندالىرومامناينفرةو؟نت.شتاةوالرجرمصعفأ

وروماالهندبينالوفودتبودلتأغوسطوسزمنوفما.أشهرأربمةتستنرق

الوادي)البايتىمهرالسفنونحرت.والحريرالهوهراتمنهاالرومانواستورد

وصارتكولوأ!حتىالراين؟ضهر(اشبيلية)هسباليىحق(بأسبانياالكبر

البنفالوخليجسيلانالغربيونالتجاروزار.مهماميناء(باريى)لوتيتياقرية

تكونانلابدوفرثيارومابينعقدتالتيالمعاهداتوانونرونكلوديوسزمن

يونانيةمنسوجاتع!عزوقد.للطرفينالتجارةتسهيلتخعىبنوثأحوتقد

جمرالىالههنعةالممراتعنمالطريقطولعلىسلعتبادلعلىكللممامنفولياد

المعدفيةوالصناعياتالزجاجتبادل؟نتالقالاسكندريةاههةرزادت.الهزر

منالارقك!البحرحولالطواف!كتابويوضح.الهند!ةكالمننباتوالكتان

التباروزكاراتالصرمالوبلادالمندبسواحلالرومانمعرفةالأد!الترن

نورونحرسبمضووصلى.زنجبارووصولهمالحبشةملكلبلا!العونانيين

قائدوعبرالحب!ثةكونلتهيئةربمااطرطوممنطقةحقالنيلأعالىال!!توري

فتحكايتهربماالمحراهحدودالىالاطلسجبالممرات!طوديوسزمنروباق
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!كنةلمدطرابلسالىالتوافلطريقولل.افركيةفربمعباريطركق

أورباالىالايطالماوالخرالزيتررصل.سثمرحلةالىتصلولمالواحات

وشواطيهبرعلانياشاللماالبر!نجزية!بواصناماتكلوعثر.رالهندالفر!ة

لماالزجاجيةوالاسكندر!ة!مبانيامصنوعاتوراكت.واسبانهاالأسوالبحر

أفاهحميعالاعلالىالاربتا-شالفخارولم.الراتومقاطعاتوبرعلانعافالة

الىوالفواكهوالنباتاتالحيواناتمنجديدةانواعوادخلت.الامبراطوركة

الذينالمعتوقنلمدالعاصةفيالأعالمنإلناليالقمو!ن.ال!ثرقمناطالها

."وظلالمثرقيةالطقوسكهنةضنحقالهر!ننمنطماتكدخوللمصح

رشقت.وصيارفةونجارونمعمارونمنمفصارالمساعلاتلهمكدمونمرررلم

والمنخفضاتالاكارعبرالجسوروشيدتوالوديانالتلالالكعرركبرالطرق

والاتجاهاتالهطاتبأدعما+خرائطورصتالمسافاتي!اساحبارووضعت

07يقطعأنالمسافربامآن؟نوربما.المهمةوالأماكنواطاناتوالمسافات

البحارولما،امبراطوريأمراسلأ؟ناذاالرآهذاضوعفحقازالهومكلومترد

0011-هه"قدرهابحمولةأوقدم002305يألعادالاعتهاديةالسفعنة!نت

فيالآن)قديمةممريةمسلةتحملوهيررماالىوصلتسفهنةأنونمرف.طن

البوشل)بوشلألفواربعمائةمسلةتحمل؟نتواخرى(بطرسالقديسساحة

ستمائةةحملتسفينةعنونقرأ.اخرىوبضائعحنطة(لترونصفلتر32يساوي

ميل015-001حوالىالسفينةفتسيرملائمأالجو؟نواذا.سافر0012واخرى

تستفرقالاسكندريةالىبوتيوليمنالسفرةو؟نت.ساعة24خلالمجري

.ايامسبعةقادسالىاوستياومنيومننقرطاجةالىبوتيولىومنوومأ8-12

نظرأالولاياتاوايطاليافيسواءالمدنوحجمعددنيزيادةالفترةثمدت

نيهة.المليونمنيقربرومانفوسوصاروالزاهوالسلامالأباطرةلت!شجيع

فيقادسوازدهرت.عوتيقةمحلافريقيةفيالمهمالميناهالجديدةقرطاجةوغدت

معتجارتهاحجمبزيادةواكويلياباتافيومواثرترومامعكلركزللتبارةاسبانيا

الداخلمعالتجارةكلركزوناربومرسيليامحلاريليتوحلت.الدانوببلدان

معالرئشبريطانياتجارةمركزلندنوغدتغالةعاصةلتكنليونوتوسعت

ثموالرقايطاليابينالتجاريالوسيطكورينثصارتاليونانطي.كالة

وتوسعتآسياالىالتجاريةالطرقملتقىوانطابهةالصغرىأسيافيا!وس

معتجاريةعلاقاتوذاتذممةألفثلكائةص!:ثاتعدادصارجميثالاسكندرية
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كالمممرفةاكبرالآنررماالكبيرانبلقكرو.والمينهـطندالهنو!ةالعرمييلاد

ناجمهثضقة01وأت!فةالمحتلفةالامبراطوركةشوكيمنكلطنهازمانه

منكالرنموالمارأ!!عتطهليلأمضا+ةتكنولما!أ9-16ين!ترارحاعرفها

ومزدحمةمبلطةلم؟تكنالشرا!غالبيةأنويظهر.افوسدوسئكلاالقالئرلجةفرقة

وا!نات.الهصل!رهاالق،لمر!ات

وامتناعمنماعدممننتجضكثآالقديمةال!صمانسةالنبعلةالطبقةضشت

طبقةمنكالبهتاجد!دةنبطةطبقةعالاوحلتالزراجمحنمنم!لبتأمحدافى

كروالأعالداثركاهالمبعدالمعتوقننمنالكثير-ومارالولاياتو!نالفرسان

ثأنهعرالمدينارمليونمايعادلامتلكشغعىعنقالفلنممتودأحدأن

وانوالصناعةالتباؤون!ثطتالعصرخلالوالرخا.الزاهرزافى.للفاكةفقو

أكبالذيمحراددينارملهونر54!نلنتولوسامتلكهحاصلرأ!عمالرآأعلى

بأمواله.لهتوص!تهكلتص!وحاالامبراطور

موضر3صارتحقالكالياتعلىوالبذخالمالرتمذيرزار.التربئ

وسيني!الكبيدبلنىأمثالوالكتا-الرراقنالفلاسفةمنالساخر!نكم

مز!نةكرفأحوىالذهيفدنم!،الواسعةالقصورشيدتإفقد.ويعرون!وس

تست!بوبا!ازوجتهو؟نتوالذد*بالضةم!رحةخهولهو!نتكاللرلر

ري!لماانتنرثممناسهعلىمحراددينارألف135ا!كهوسوص!،اموبمي

د!نار0002لوكوللوسودفع.عرالدكنارألف15صلا!ذكدلديهمثبثىأن.

وصارتكالذدولمنسوحأافزيناثولطو؟ن.ثاهظفرمبلغوهولطئاهصال

الموهوباتالجواريلثراهخمالهةمبالغالأثريا.فعوعاليأتكلفالطعامموائد

الحر!رأنواعأكلىؤاواستوؤ.نعامةاونادؤل!مكةاوالوسهنوالنلانا!هلأت

رالفدوابوهراتللعطورسخيةمبالغودفمواالصينحقالثرقمنوالملأس

الكعاركالمحدواحتفظوا.والذهبيةالفضيةوالادواتالفاخركالاثاثقصورلم

ضتلفدمنمكفييبأعدادواحتفظواالعبيدمنللوهوبينخي!لحةاثانأوثفعوا

وتواييتم.وقبورمموتامدفنعلىاصافبكل!رنجوا!.الاختصاصات

وصوداكتيوممعركةبنالفترةفيعنفوانهالىوملالبذخانتاسهتوسرهول

.المرشعلىفس!هان
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افيوكدثر16+12ون!ذواحمعدلو؟نعزلتهالمافافظةالعوائا!اسقرت

ا!مباطورئصرالىوحقوألم!صارحالعامةالحنلاتالىترافتهو؟نتنرجتهأملاد

سواعرمنهنوهـزوالألعا*الركاضيةوالمنازلاتالمر!اتمبار!اتل!!ث!زكنوصن

النساهوصارتالطلاقحوادثرزادت.والنلكوالسحركالنلسنةأخركاتواهتم

أزواجدثمانيةثونجتامرأةانجوثينلااويذكر،أزراكهنسدأمحارهنمحتسبن

سنة41مماقنىأنهنرجتهثبرل!عاهدعلىكتيالذيلشخعى2و!عدسنينكى

لهاحبيبأتتخذالسيدةما؟نتوكئيرأ.الموتحق!سقرالزواج!نوقالاأنادشيئأ

منعحققتلمحقبعبيدهعقوبةأيةانزالليالحقللسيدو!ن.عبيدهابنمن

العامةالأصافىعددوصأرالألما-وكثرت،عبدهقتلمنالسيدهدريانالامبراطور

كانتصاراتهتراجاناحتفالاتواستهرت175الىالرايعالقرنلماوزادت87تيبريوسزمن

الترفميةوالاستعراضاتوالعروضالألعابأنواعشتىتقامو!نت.أثهـراربمةكيادافي

واولعبعضمعبعضهاالوخث!يةوالحيواناتوالبشرالحيواناتبننالمبارزاتلمنهامن

اهقوا!،لاالبناياتد:ميثيانوونحدنأكوسطوسالأباطرةوشيدبال!ركسالناس

رميثم،البعضمع!عضهنوالنسا.والنساهالاقزامبينتلكامثالالرياضيةبالمنازلات

والحفلاتالمنوعةالم!رحياتعرضثم،المفترسةالحيواناتالىالحربواسرىافيهـمين

الموسيقية.

الحياةجوانيعنتمبيرأالأدبيعدولمالخاصةالمكتباتوكثرتالأدبازدهر

البلاكةكثيرونواحب.هدفودونمانحلصةوغيرمصطنعةالكتاباتكالبيةوجاءت

كاكبيرأاليونانيةباللغةالاهقاميعدولم.الأسلوبفيالمباشروالهدفالنهطيةوسادت

الولاياتكظبمنكثيرروماواستولناللاتننأسلافهمهدىعلىوسارواقبلمن؟ن

ارتباطهاالتربيةوفقدتالبلاغةمدارسمناهجعلىالشعروطنر.واسبانياكفالة

الاثرياهالارستقراطيننمنالكثيروصار.فيهامهماعنصرأإلخطابةوبقيتبالحياة

المحادلاتكتابوان.السخيةوالطاياالخدماتلهمويقدمونالشعراءيشجعون

فيالحياةمنعدةجوانبيعرضفصولخسةفيشني!تأليف(كونتروفيرسياي)

التيانننخ!يرةوالقصائدوالتنيقوالفصاحةوالتصنعالفمىالعمرأدبويوضحروما

المثالب.هذهمنماحدالى،!حررأ؟نسيني!أسقوبولكنبسخريةأوبعبرختم

أسبوبتقليدالىالانظارتوجيهواستهدفزمانهفيالأدببانحطاطاعزفوقد

ومن.الموسوعيالنوعمنوأضىعليةالأدبيةالكتأباتأغلبو؟نت.الأسلاف

الطبيعيالتاريخكتابصاحبابالكبيرالمعروةطسكوندوسبلنيالموسوعينألكتاب
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لا3فيكتابهويقعاخنا!!اريخوا-"نجرافيشالحبيعب.العلو-اس/الحقائقبهعمحاولةوهو

لاغريباداكليفاتكتابثم.قيلبوخمائةمؤلف0002علىبهواعقدفسلأ

لفالروسالأخلاقوامرليحقائقكتآبوهناك.الرومانيةإ*مبراطوريةاجفرافية

البلاغة.ومعاليللكتابمرجعوهرتيبر!وسالامبراطورالىقدمهالذيمكزيموس

القد!امىالروماندينءنمهمعصدروهوومملمصطنعوأسلويهيارعةوفصصه

منيبقلمالذيكيلسوسكورنيليوساولوسهوالآنجرالموسوعيتبوال!.وعادا!

الكتايةوهزلت.المباشرالبسيطأسلولههتوفحالطبفيفصولثمانيةصىموسوعته

كتبه.واحرقتماتحقكوردوسالمؤرخعنالطعامومنعسجنفقد،التاريخية

لتيبريوسمدحأتاريخه؟نالذيباتركولوسامثالالألماطرةمدحالىالبعضواتجه

كتابهوانهىحملاتهبعضفيالامبر)طور!احم!حبأنهحيثذلكفيفلصأ!نوربما

!تمولمالادةافيتنوعأكتابهويوضح.تيبريوسزمنتدهورا!وفاعقبل2إ!نمة

كوينتوسثم،للتاريخشاملةعيقةنظرةلهتكنولمبالادب

منفصولثمانيةاليناوصلالذيروفوسكورتيوس

اقيوقد.الكبيرالاسكندرحياةعنفصولعشرةتضنالذيكتابه

يكونأندونبالموف-اهمامهتبينأحياتأمتناقضةمطوماتو؟نتبالأسلويي

(.م.ق42-06)الأهليةالحررب؟عنكتبالذيبوليواسينيوسوالمزرخ.مورخأ

اكريييناوكتبتشخميةتعليقاتوتيبريوس!كلوديوسوترلق.لعداليناوللم

اسبانياالجغرافيةفيميلابومبونيوسووصفالبلا!حياةأسارعنكثرأالضفرى

جمرفييصبالدانوبكجعلهخاطئةمعلوماتكتابهوتضنالث!الىكالةوصاخل

الادرياتيك.

وكثر.والقواعدوالفلسفةوالنقدوالقانونبالطيتيبريوسالامبراطوركتالهاتأثم

ثم.وجرمانيكوستيبريوسأمثالألمال!تالعائلةمنشخصياتحقمنهمالشعراه

التسليةلنرضباللأتينيةاسطرريةقصصأنظمتراقهامنعبدوهوفيدروسالشاعر

قادسمنكولوميلاألفحهثنرونزمنبالأهرواز.واسعةشهر8لهوصارت

ساتير!كونالساخرةالقصةمؤلفلتررنيوسوالثاعروافحبأسلوبالزراعةفيكتابأ

لما!واقمةالقمةا!ا!ئرنج!ويالرومافي.و!دالنبطتريمالكيوعشاهقصةتتفنوالتي

ص!تشارسنع!لممفذ.!سهطكأصلو!الانسانطببعةصورالنيالرومافيالأدل!

السنالهدثنررنثهينصعكلتهاديلمنفههفتهخلالالتعان!كتبي.الذيفلن

وماوراتهلوكمليوسالىموجهةالأخلاقهاتفيرسالة،12ولهكاعتدالجممان

رامتاز.الهقهقهةالاصنلةلموالالنزاموالهدؤالحباةقمرمفاالقع!ثنالاثتاالاخلاق!
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الالهيةالمبادىهانفيفلسصطوتتلخص.اللاتينيةباللفةومعرفتهاطلأعهوسعةببلاغته

الأدبولي.وشاعرأرواقيأو؟ن،الطبيمةمعوالانسباماللالهيالعقلمعتتفق

ابن؟نلووالمثاعرالترعةرواقيو؟ن(62-31)فلأكوساولوسال!ثاعربرزالساخر

أجبىوقدبخدمتهليلتحقمنهانرونوامشدعاهواثينارومافيدرسالذك!سيني!اخي

عرفيفرساليامؤلفاتهومن.ضدهبيسومؤامرةفيلاستراكها!نتحارعلىالأخير

.كئيرأوقلدهبفرجيلمعجبأو؟نمصرفيقي!ربحربالعايثركتهيفصول

أوطابقمنشمادةوهيثيتىبيتمثلبوميلطالعصرهنامنلعوتعلىعثر

مسقفةأعدةبهاتحيطداخليةصاحةوبالخنفهةرحولالبيتواجهةوشمدتطاقين

الملطخالطابوقاستعملوالغربايطالبوفي.وحديقة(كر!ستايل)/حهاثللاثمن

تحتفرقمنتبثقالطنمنبانابيبمركزيةتدفئةمعالزية"أيهوثليلمصعة

ال!ررنثية.بالأعدةمحاطةالايطاليةالخطةحسبم!ثيدةفكلت3للمايدأما.الأرفى

وهناكمةال!البناياتأواطا!البيوتفيمىاهالملونالمرمرباستعمالأكوطوشوكأ

علىتطلوشرفأشباييكالمنازلوحوت.كستاولاوثرهةرحولعدةطوابقييوت

بالصوروال!ثباييكوالأقواسوجدراكاالبيوتارفهاتوملئتوالفرعهةالرئيسةالشوارع

والنافر.العميقبالنحتومنحوتات!ملةأونصفيةتماثيلكذلكوحوتاطتلنة

طما.القبورحقالزينةوكطتبرونزيتمثالألافثلائةسكورويممبدوحوى

تتبعالممايدوظلت.علةطبقاتؤأتواسعةوالنبلا.الأباطرةقصور!نتررما

حيوكةأكثرنرونرمنتعميرهااعادةعندررمادالعماؤوصارتالفدجمةالهطد

-المعررفةالعامةالبيوتأرضخطاأنالبعضواعتقد.الأ!سطيالئق!دصرخركت

نررن.بناهاالقاطدكدةروماداملهالهاالثافيالؤنمنرهركولانىماوم!تماق

فنفيالتقدممدىعلىتدلكاعالاقوالدقةالواقعيةللأ!اطرةانتنااقماالعورلن!ض

التصوكر.

كدرنوصوسايئالل!مادطوهاوكثررواجأأكزالررايمةالنلسنةهدت

للأضوركةؤ!ن،أننادوالأدييالر!ةم!كدأاثرااللذ!نل!نجوسلعصنىس

الا!كلكتهكهة.!وعامةمو!ةالرماناقا.وصار"اللتوهيونء،لشهاميث!عه!ة

الىروصلتالامإاطورمعارضةوتمنت!هاسةصفةالدكاقن!تفدننمنلة

كزالىقولافوسطوبى!هاثةلطذ!باناليحماسةوان.فىوسنطنزمنهنفوا!ا

المئاطعاتعلاتلطةكو!ركلؤ!هبرروسالىث!هدتالقالمناكخو!نت.ثلفاله

تدمنكبزايطاله!فىحقالمئاطعاتلماالاملإاطورصاثةواسترت.الثرتهة
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العائلةألهةظلتالايطالماالر!فدنما.أخردولةلعيدمناسبةبالتدريجوصارالدولة

المثقفون.بها،تمولمضلالآكفمنهاالمد!نةدها؟.وأحبمقدسةالررمانية-اليونانية

وأولع.الديقمحلحلتقدالمحلئحةالةلمسفة؟شا؟الرومانالمفكرينالىوبالنسب!

؟فيةالفلسفةتكنولم.الكوقالعقلفيالموضحةاتقليديةالخميةبا!لهةالرواقيون

العمر!اكةدا!سلىالبحر!ثرقمنروماالىالتنخيمدخلوقد.الروحلهتطمحلما

بنفيهدةأوامروصدرتوتيبر!وسبة+كسصيبسواهتمسعبيةالآنفزادالجهوركغ

الشميالدرزكأكعدهاشعبعةعلىالمثرقيةالطقوسوحصلت.رومامنمنجمين

ضار.كالهلوالموت!دالشغعيالخلاصوتأكيدهاوطقوسهاالعواطفوتحريكها

ا!مةارزسالررتطئسلاص!الاتباعمنالكثيروممروسوريةالمغرىأسيالآلهة

فىالسماثالععالماضنتالقالهنونالكونامالىالهلن!التاثيرتحتتطورتاكماا

د!ماوانتثرالىالعمرا!د!كنهاكةورتهولىليطقسهابداوقد.وا!ضةالدنياهذه

"مها.ئشىالدولةقررت.م.ق43صنةوفيءمنهاكهنتهاطردعاولاتكلرنم

ولأبا8هزفونكت،رود!هللعواطفمثرأطتسهاو!ن.وسالسىلايزيىرحمي

التباريننلاسماسا!ىزميالامعوالنربايطالهافيمعابدعدةلهاو!ثهدتكئرون

بوباياحقواعتنقتااليهوديةمعتنقووكثر.مثراعبادةالكثير-شبينوعتإئبحارة

ولددالمصرهذاولما.ودينهماليهودالىالرومانميلعدممنبالرنمنرونزوجة

والعصراالهمملكةجملولالمحاصةبتعاليههلرالذكماالمسيحالسيدبفلسطينلحمييت

العالمارجا.فيالتبثيركةبحر!ظوبولسبطرسالقديسوكدأالحبواكدالجدكد

)8(.الجد!دالد-شلزعاهجمعالقدسليعقد94سنةوؤ.الووباد
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الهوامثد

0101ا"ء00751.*.7.16-70600

2.س!5+0558أس!.23.15200.6!--!د

3.،هـ7!م!م055ظأ،..9300م!20؟!هةكا،+54أ++هـأ!+ء055س!أ.؟.9200ث!20.

.254-246ص،الذكرالسالف..الامبراطورية،علياحمداللطيفعبد.د

4.هـشأء+525.0ة،هـمهـ7ءم7003040.0؟!5،كا،+54أ++أهـ،+،.33024300.

أ+حاه"أه5+0+ه.285-283.00

،االيضاءالدار)،القديمالمغربتاريخفيدراساث،أيوبسليهان.عليعد.د-5

6.هـ3،اهـ7"م.0400ميأ،6!،هـ8ول34هـهـأ++أءول.603.00-03.بعالراالباب(بلا

.266-261ص..الامبراطورية،عليأحمداللطيفعبد.د

س!+أا"!هأ+5+ه..29258200ءهـحء+.52500!2!.

7.ء،"+.2500كله13.
س1-ملا672صص..الاعبراطورية،علياحمداللطيفعبد.د

7هـمهـ1410037؟942-نممما،5!4+،5ء+هـهـأول+أ.3100-603ةهح73أا

"55أ+59+55!292ا-992.

8.تأة.+055غ56ء9هة،هـ7هـم.43.003م!87.
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العافرالفصل

(69-)96الاللالينالأياطرةع!ر

من(97-07)العرشفسبيشانفلافيوستيتوسلصودالأ!رةهذهحميبدأ

وقد.الثلاثةالسلالةملولىبأسماءيظهر(ثلأفيوس/)العائلةواسم.أكتهالتلالمدكنة

فيوكويستورتراقيافيعسكريأنقيبأف!نالعسكريالسلكفيفسبهث!هانعل

فيلغاقمابدرجةقائدأعن!طوديوسزمنوفي.وقاضيأعت!بأومملوتور!نةكر!ت

حاكافولأثم51سنةقنصلأوصار(رايتجزيرة)فكتيىواخضعوثرطانياالمانيا

تقلدهاأوالقالوظائففيسواهبرهنوقد.نيرونزمن4افريصفى(بووقنصل)

توظنهمدةطوالالحالفقيرو؟ن.دولةرجلكونهمنأكثراث!طمالهأنه!مبراطور

حمهدةب!سكركةحمعةاكتسبولكنهشريفغيربطريقالمالعلىيالحصولمر6وا!

.66سنةفلسطينلياليهوديةالجاليةثورةلاخادندونارسلهوقد،كنود.واحهه

.مالومترضضرائيجامعوالدهو؟ن

الررمانيةيالدولةتعصفانثورتانهناك؟نتالعرشعلىتركانبهثطنعندما

الجزكةلا!دفعونهرلاء!نفقد.الرا!دلتاعندالسفلىالمانهالىالباتاثنثوؤطا

زعائملا!امهنررنزمنررماعلىحنقوارقدكلساعدين،ا!هقلى!مملونبل

فسبيمثيانلايدنرونوفاة!دكفيليىدولفوسزمحهم!راحأطلقوقد.بالخانة

غالةنيعدةمناطقاليهوانضتالدولةعلىثورةأعلنثيتطوسبموتعرتولماأولأ

فرقخسواجبرتواللنغونينالزيفرينقبائلزعماوي!وتوروا!دهكلاسيوسوالمانما

؟نوا،المحلبالقواتهذهقوادلأنلهمالانضامعلىالراينعلىنوثهسيومفيرومانية

.(ورثمتريفيراوغستا)تريفىعندبعاصةس!تقلةغالطدولةالىردعواوطنينن

الغاليةالقبائلبعضالثوارتؤيدفلم،؟فةغالةمنتاييدعلىقصللمالثوؤغيرأن

أحسنواقدالرومانانهو(.والسببريمز)دورركورتوروممؤتمرلماجآعمالدى

الجيو!قدحرتوقد.الرومانيالسلامظلنيكأقسا!اكالةهرتوازالناليننمعاملة

منتعزيزاتاليهاوصلتكرياليىبقيادةايطاليامنقدمتجميو!قالثوارالرربانهة

أريعبتجريدمكتفيأفيسبيثيانمنهمينتقمولم.كنهليسوهربوررعلانهااسبانها

مويسيا.الىالخامسةالفرقةونقلالسلاحمنالثواراكدتالقالرومانهةالؤقمن

.الررمانو؟ن،الرومانيةالسلطةضدآ6سنةفلسطينفىالبهودكةايالهةدتقى

الجزيةدفعمنسئهواولكن!الامبراطوروعبادةالسكريةاثدمةمنأضمئد
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الروبانةالجنشعةا-ليهود!منالرومافيفلسطينحماستثنى66سنةول،للرومان

القالدسارطا،فيهمذبحأواعلوافيهااليهودعلىقيصر!ةلماالاكرورهبمانوحدث

ماوركدمعفيبشهانقائدهنيرونفارصلعودقاومهالقرلانهادسوريالطالرومافي

الأحماروصوللولاالمتهردينعلىالقضاهمنرتمكن.الثو:لقمعجندىالف05عن

فافىرولما.الجديدالامبراطورمنبالقتالالاسيهرارأوامرلمانتظارفتوقفندونبوفاة

القدسحاصرحيثالثورةعلىقضىالذيتيتوسولد.الىالقهاثةتركالاسكدرلآالى

داكتنا.نصرقوسليانتصارهلهوالدهخلدوقد07سنةخالاوأش!رسبعةلمدة

جمدما.الركس

اعرا!لامنالاسكندر!ةلياصبراطورأبهالمناداةمنسوورفسبمث!عانأ-

ولدهاعلن*سنةولما.ثافي؟كوسطوسولالشيئملساعترتوقدالهالنات

منوالدهأنحيثاعتياديأصلمنامبراطورأولوهو.وخلشةالحمزلهزميلأ

ضأنسعألهكبتد!ن!نواالذتبمادحمةيستهزفسبيثهانو،ن.الفزما!طبقة

صأيسطأ،حازمأواثاركأواللاتينيةباليونانيةضئنأو!ن.ارستقراطيةوأصولأ

السناثالىرادخلالاصراطوريةل!نتعداثأاجرىوقد.الابت!ريعوزهومقابأ

م!نالفرصانطبقةرجالمنالكئيرواستخدمنلولاياتصسكلمنجددإعضاه

واله!قالولاكاتس!نمنلكثدالرومانيةالجنسيةومنحادنيةالخدمةفيالمعتوقين

ص!نمنلكعيرالولاياتلطعدةمستوطناتواصاصبانيامدنص!نلكلاللاتينية

الولاكاتلىعد!ةمستوطناتواسىاصبانيامدنص!نلكلاللاتينيةطلحقوق.الولايات

محلىالرقاكةوشدثعليأنفسهاتحمانالذاقيالاستقلالذاتالمدنوشجع.افتة

الشر3ملسفسبيثياناحترموقد.بالفسادمنهمالمتهمننوعاقب؟فةالدولةصوظفي

النمالحمشؤونفيبالتدخللهي!محولمالدولةشؤونمنالكثيرفييثيرهوكان

هلفهدكوصالزعيمرشمعلىالكثيرينمعارضةاثارمما6فقطشخصهفياحتكره

ثقهحقالامبراطورلمعارضته75سنةاعدمثمنفيوالذيالاتجاهالرواقيبري!مكرس

المتهمين.منالكثيرنفىالامبرطورفدالمعارضةوبزيادة.له

اطزانةوخلوالدولةافلاسمشكلةلمواجهةالحازمةالماليةبسياستهفيسبشياناشتهر

منالجزيةيةبفيشددفقد.السابقينالأباطرةتبذيرنتيجةالمالمنالعامة

لتص-يدلجانأإلف.نيرونسنهالذيالرسومكل،اليولاناعفاءقانونوالغىلايات511

،الناسأخذهاالقالأتافيمنالكثيراسترجاعيتمحقوالولاياتايطاليافيالاراضي
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كيبىبطريقعليهااستحوذال!العامةالأافياسترجعتوفعلأ

كبيرأالمالهةسهاسئهلمحاحو!نتقشفطةسهاسةواثبعجدعلهضراليوفرض.قانونهة

هرانهةكأعالالقاممنوتكنبالدولةالناسعندالثقةرأعاديالموازنةالنقصسدجميث

العامةادلقلماالسلامممبدوتشييدال!ليترلينىجوبيترمعبدبناهاعادةمنهاكثرو

البلامغ.لمدرصيماليةاعاناتومنحالذهبىنرونقصرقربالكولوسيومومعبد

مناوطنيئنقواتالىالولا!اتجيوسقيادةاسنادسياسةعنفسبهثيانأمحرض

ركعلسناتورتكولالأاليونانوارجع.لهموالنبرجالالبريتوريالحرسواستبلل

المانهاودا!كتلندةحق!رعلانهالمااطدودفعوامبراطوركةولايةوكورسيكنما!!ر

الفرات!رعنالدذاعخطوقوى،اللانو!ومنابعا!علىالراينونالأزافيض

حامهاثوأقام!واحدةرلاكةدمنهاقر!بةومناطقوكبدوكيةكلأطهةكوحي

وأكدسوركةىكومافن1بحوأالةهـاتوأعلىارمهنيابننالطر!طولعلىلدمان!

واخثاربحأالولاكاثاعلىالمنررفةالجزيةوزادالفرامانتنقبانلثورةافريقيةل!

لما.اط!مأحسن

لرجلخطةمثمازراجهقبل!نتال!دوميتيلامنتيتوسولدهفسبي!ثيانخلف

كاسم!ر!والنييالثلافىوالده3لااحمهالمث!الط(81-97)اعتاتاثمالفرسانمن

وكانكنودمجمبهعسكرجم!مثلهولكنهالشكلالقبيحوالدهعكسوسماو!نتيتوس

فىبرهامرامر8علىوقض.الحمفيلهوشري!البريتوريللحرسقائدأوالدهربعند

نشا"كايقا!حكهيةبطمنذوامر.بقتلهوامرمنهالعرشلأخذ97سنةكيني!

حياتعلىمتأمرينمحاكلةرفضانهحقاطيانةبتهمةأحدايحالمولما!ترفينالوشاة

ممحوبأنابولطقربفذوبئبر؟نثار97سنةأبوفي.معارضتهعنالسناتفتوقف

بل!تردوقد.س!ثاوهلكوستا!وهركونيومبؤم!!نرخربعنيفبزلزال

الأخيرمنرسالةعلىجوابأقسيتوسالىبعثهمارصالتينفيللنكبةدقيتأوعفأالصغير

مسينومعندرومافيلا-طولقائدأيعمل؟نالذيالكبيربلنيعهعنستفسرأله

تمو+!4قدستونصكهر؟مضتهركلانيومانطمرترقد.الحدلثاثناهوقتل

ا؟تشفثاوعرء،يبرلغة1756حوتابيقوريفيلوفمكتبةعلىفيهاوعثركشانا

لجنةبوساطةللت!رينالمساعداتتيتوسوقدم.نابولطبمتحفالمطمورةالمدنفي

ألف"9ي!عالذيالكولوسيومليناهوأكللباعهالصروفةالهاماتشيدوقد.عينها

نارثحت08سنثرزالصمةاطزانةاككتالثهر"ومصاريفهالزائدكرمهوان.متفرج

تيتوسموفي.فسبيشيانسيدهالذيجوييترمعبددمرتأيامثلأثةاسبهرتررمافي
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)1(.البثرفيالجنسجمبيبسويتونيوسالمؤرخويصتخلفدون81سنة

سخيةتبم!تالبر!توريألحرسوعدوقد(69-81)دومي!ثيماناخوهبعدجاء

القصرمرظفيوأمرمستبدأطاكيةف!نتيبريوسفيعلىوسار.العرشلحعودفأيدوه

الكهنة3با6طنوتيةهيئةوانشأاجبارفياطارسةبروحهاق!مموجعلورباسيدأبمناداته

منيالرنما!ناتكرحهوقد.المؤلهننوأخيهوالدهعبادةمراسيمعلىللاشرافالفلاثن

دجعلهبالمدحومرتيالستاتيرسمثل!ثعراءللأطهراغرقهالعاليةكةالاثارمقدرته

لمقدرتهامتداحهمنبالرنملهفرههيخفصويتينوسو!طاغيةسفاحأتاسيتوس

8،سنةمنذوالقنصلانرقيبمنصييمارسدوميثحيانواخذ،زمانهوالتفاءالعسكركة

بالسنات!تمولمالمانيافىانتصاا!دلاسمازمانهالادتوقراطهةوترصغتموتهحق

وأفضيةكرتما؟بلبعمليمحولمحراسهعددوضاعف،الدستوركةالسواشوأهل

والد.،عياسةواتبعالنرسانمنزمانهالاداريالجهازموظني!صارثنابهة،لهنعه!ة

القألمبافيمنازكثيرور3.الفرقعددوقللالثلثكنسبةاطنودد!اتيمزادالمالهة

ددموسكا.3يعرفوصاروودعهاكوطرسق!ربىنوعرد85سنةحر!قخربها

كلوعا،طابتنفيالثرفاتنياتالنرتحيثالأكاطر6ثصورأحسنوهوفلائهانا

جو!ترمعبدسناه.وأعادطعاموقاعأالملكلمقا*توكاسطه!الدولةدوالرا!واني

العامةالمكتباتواصلحالكويرثنالتلمحلىالهاهـسلجرمتراخروشهدال!!ىلالم

الىوصلتالقللناسد،تالم!وقلموتوزكاألقمحا!رلالمهرحاناتالناسوأر!ني

أحيانأ.الواحدللثخمىعراقيةدتانيرالهسةما!اثل

وأصدرال!!عتولينىجولهيزللالةجد!دأعيدأرانشأالوطيلالديندومحثيانتمسلق

القثبلياتومنعالتوكالبس!اال!مةالألعايطل!الم!ثاهدشعلىحتهتتطهات

ونفىفهستاعذارىمنللزانياتعقوبةالموتوكعلكاطصهانالتباؤرمنعالا!اح!ة

المزقيلررفعحيةبدفنهاثهستا!هناترئهسةوعاذ*.بناتصلواالذ!نالرك!

.مملىجرمماوالزراجكالزنجااطاحمةاشسطوسقوانرروطبقالمتقدالراغينالم!دامام

قالف!نتقوانينهكيران.والفرسانالسناتأضياهمئالكثيرلاما!ركراههة

انتشاروعارض.لهعشضةاختهاللةمنواتخذالملذاتدأ!رتحهثضررى

شأمعبدألمحابقاقوسرابيسافييسعبادةتأ!دهمنكالرنمال!ن!ة!!

دغعلىوا"!تهررالهملمعات!نبدوا1\،للمودرصح.المنبمينكيئثصملانركط

جتهوز!هنسعهابىواض.لدينمالدمحات!ثمنومنعمال!س!ت

هذا*كونلربماالم!يحيةهيالحقق!ةالتهمةان!عتقدمنوهناككالالهافىثلا
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المائلةأفرادبعضتحولانحضتلهخلفاءاتخذمااللذينلولد!اقتلهسببهو

يتحسى!نالذيالى*مبراطورلطقىكتحدالامبراطورلهنظرقدالمسيحيةالىالمالكة

سنةاليهوديةالجاليةبهاقامتثورةدوميثيانوأخمد.والد.مناكثردوميثيانله

86.

الماينشمالال!تيونثرذلكمنوبالرنمالولاياتح!ماختياردوميشيانأحسن

شالالأراضىوضمالمانياوسطغاباتفيوبعثرلمالرومانيةلهالدولةأراضموأطق

ر!علىبونمنشعوتوسعهذا.بانتصارهروطالىعودتهعنداحتفلوقد.الماين

ريتياالىالدانوبطولعلىيسيرآخرمعالخطهذاوربطلورشجنوبالىالراين

؟ملةقبيلةرجالواباد.الحدودعنبالدفاعاهقامهع!يدلمماالحدو!قوحصن

البدوقبائلوضرب85سنةالرومانيةالسلطةعلىثارتعندمابليبياطراللى!ثرقز

وفتح.اقتصادهاعلىالرعويةالأرافيزراعةفيالرومانيةالسياصةلتأثيرموركتانهاز

للسناتءجمديدةدارأفمثيدروماتزيينعلىالمالوصرفيالامبراطوريةعدةطرقأ

قاعةمارتيوسأل!مبوسفىوشبدالبالاتاينعلى.جديدأومقرأجديدةمعابدونعة

وصكس!للوسيقى

فقد.المطلقالفردءبلحكهكدعايةالامبراطوريةحدودبتوسعدوميشياناهتم

الذي،تاسيتوسالمؤرخوالدزوجةاغريكولاقائدهبفضلبريطانيافيالحدودتوست

س!ثاودحراسكتلندةالىووصلعدةثوراتفأخدحاكالبريطانياأنذاك؟ن

الحاآو؟ن،ويلزاحتلالوأكلل،كلاكوسزجمهملواءتحتاكدواالذينال!ليدونيين

وشيديوركأسىوربماشىلأالرقيةاطدودوسعقد(74-71)كيرياليى

خليفتهواكلودلزجنوباخضعفقدفرونتينوسأما.جيسزوبينلمنهاالتحصينات

الغربيةبري!لانيانييثمالأتقدممونا.موجزيرةوعلز!ثمالكزر(84-*)اكريكولا

الاستراتيجيةاطالنففيالحصونمنالكثيرمشيدأفورثخليجالىواصلأشرقألم

اسكتلندةشمال،المرتفعاتالىثم(كلدونية)اسكوتلندةكربجنوبلىتقدملم.المهمة

جيشأنفهياندوميثوقاد.وفورثكلايديصلخ!عندالرومانيةالحدودوصارث

وطردمال!تننواخضع(الحاليةماينز)موغونتياكوممدينةمنالتداءالرا!نفهرعبر

ولماونيكزماينخريبفيال!فاعيالخطواستكلتاونوسجبلحولمنطقتممن

اليهمدومي!ثيانذلكبعدفعادثانيةال!تيونتقدمنينوسساتوركثررةالرومانانشفل

والهررومانياعلىوطغوا(ترنسافانيامن)الداكيوناندفع85سنةولما.وكرلم

ثارهيلي)يفيثوساصارميزمناتخذالذيدي!بالرسملكهمصادةقتالهالهتن
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بحاكلهاالهزيمةمللت!أ(وبلنارياال!رب)مويياعلىستوليألهطسة(الحال!ة

نصشالالىردممنالبريتو.ريالهرسقائدفوسكوسرتمكن.!ا!وسالروباد

ألذييوليانوسبدلهالأمبىاطورفعينوفتلفشلنفسهاد!كيافزرحاولطاالدانومي

روماضدوالكواديينالماركومان!!ثاروهنا،لمهسنةتبايموقعةدال!تن/ائتصراعلى

دي!بالرسمصالحةالىاضطردممااخضاعمفيفشللكنهنفسهالامبزاطوراليهمف!ار

غربالقاطنننواليازبجيينالجرمانيةالقبائلبمضلهربدوميثيانوصار.98صنة

المانياحالمساتورنينوسانطونيوصرلمهكارسنةوفما.والدانوبثايسنهريينثاكها

كصرهحيثطويلأتدماثورتهلكنامبراطورأهناكالرربانيةالفرقبهونادتالعلها

الررمافي.السفلىالمانياحالمماكسموسوقتلها

ح!مأعيماوعيناطركاواحنالررمايمةالولاياترومنةعلىممثهاندوعل*

جد!دةئتاتنزراعةمنعايطاليادل!.ازدهارأحوالماالىالىمما!لمااكفا.وموطفين

اسقطالناس؟هلعنوللتخفيف.حنطةأراضهمنصفشراعةعلىالنلاحنءحث

أعلحررماول!.الماضيةسنقافىعنالضرائيمتأخراتصدهطاكةد3دوععثهان

الاصتهلاكية.السلعخزنوسائلوأحسنتوزكاالماهنظام

اكلرصارحيثرسياستهدوميشيانحياةفيتحوللمطةضاتدد!وسثور8ثيكلض

سنواتهوقولتالوشاةالىويستهعالشيئجملىاضاءمنكغوفىوفط.وشدةقسؤ

الفلاصفةمنكثرونفي.كثررنضحيتهراحولمقارهاميصدالىالأخت

والمحهنالمودمنالكئيرواعلمرا!كتتوسدكوكر!وستومامث!والمفكررش

ولد!واعلميخلفهولدعلىحصولهعدمطاوفهرزاد.صاثتهطقىلممارضتم

ن!جتهديرثاالقالمؤانجحتواضرأ.طلافتهرشحهمااللذتكلهنسفلاصوس

وقرو69سنةدوميثيان،واكتهلالهريتور!ىالهرسرئصمعحماتهكلدوشها

)2(0ذكرا.لعنالظث

الهدؤجمميكبيرجمعثىالاحتفا!1ولقافىر8الفلائيالعصرخلالرومالكنلم

الرراشر!نتشة25الىعشر!منالخدمةمدةزكدتوتد.الموانهةلسزالمزامهة

!را!أدكارأ،3حوالىمنالبريثوريالحرسرواتباضطوسازادفقدأ!اتزاد

فونوثهم.سنوكأد!نارر9513الىدنانرتسمةمنا!مشوأفراده،الىسنوكأ

الهرسدرائيلمجخ!هانوجعلارواتيمجانيالىالهر!توح!للحرسالهنطة

زمنرواتبمف!نتالمساعددنالجنودأما.للبندو18سنويأدينارأ"6الهركتود!
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عندم!فأتالجنود،فةالىتلفعو؟نت،دكنارسنوكأحوالىاكوسطوس

ف!نواالماعدلنأما.(للبند18ؤالهركتول!للحرسعراددكنار"3.)الت!ريح

م!قاتيدفع!كلوديوسوبدأ،!ثر!يممظزواجعقدوحقالرومانيةالمواطنةيتسلون

بدءفيالفرقةأوالجيشقيادةو!نت.سنواتخمىرواتبمايعادلالىتصلللجنود

للفرسانلجكقوقتفي(السناتورية)الشيوخجملسمراتجاليعصوؤالامبراطورلآ

اختيارويتم.المساعدينمنوحدةأوفرسانكتيبةقيادةالهلدكاتنلاهفمبما

العسكريةالمستوطناتاكناهمناوالايطاليينمن(السنتوروون)الكعالعيروساه

افتلفة.والولاكاتالوحداتمنويتنقلونفيها!تدرجونمراتيعلىومالرومانهة

زمنمنويأأد!نا155!تسمو!نللبمقالحفهقيالمدربهوركونالسنتىران

رحرص.وحدهقائدأولميالىويترفعالمتقدمةالرتيفيوخاتافوسطوس

اطهثى.وسيطر!-علىوالرومانالاعلالينصرفعةصومركزعلىالاشاهعلىالأكاطر!

لمو17اعلاليامنالفرقجنودمنلم67!نفسبشيانالىاكوسطوسمنالفتنال!

النار!ونهة.ظلة*من

المؤجر!ن!وساطةتداارالامبراطوريةوالأملاكاطاصةالزراعيةالمقاطعات!نت

ضاكبتىانبكرأأرضأيز!مالذكلماللفلاحويمكنعينأيقدمون(الكولوفي)الأحرار

كعىأالزاعيالانتاجوتوسع.توريثهاأوبرهنهاالحقفلهفواكهأوز!تونأزرعهاواذ!

الأراضواحياهالعليةالزراعةالأباطزوشبعللامبراطوريةالأولنالقرننخلال

زكاتمثكلةالكررمالتاجواجهالأد!القرنكايةوفما.الاروائيةبالمثارحم!الموات

فرامحةدومهشهانمنعولذلككثيرأاطورأسفارفهبطتالاستهلاكمنكئيرأالانتاج

عصات)الكولجهافوفيوالفلادالانطوفماالعصريمتازالمناعيالحقلوفما.الكروم

الملالمالدفئلتقدم"ترفصة،سنط،دكنمة"المشتركةالهوايةأوالمهنةذويالأشخاص

ثاكهادللذصيمممنبمواكثف.ص!ر!ةوأجورا!ثترادبدلاتو!عطونلزملأثم

"ومناكمدتوكايةوعلدسكى"يرعلانعاداطديدمناجمليالعملوكعف

المعدن.هنامنالصادراتزادمماوشروثرمند!ىليالرصاص

ألهق07سنةومنذ.فالةصارمنافسةعلىقادرتاركت!ومفغارصناعيعدو

ماركاناوانطوخها(لمخا!اكراالىتجار!خطينونظمواتاريمهضبةالصنأباطرير

واليونانيين.السوريننيالتبارالأقعىالرقمنالقادمةالقوافلتلتقيحيث(مرو)

54الى28منهدريانالىاكوسطوسزمنمنالرومانيةالولاياتعددازداد
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واطراجالراسضريبةهذهوتثبهلالجزيةتدفعالولايةو؟نتالتق!ي!.الفزواونتيبة

الكاركرسوموهناك.معينةوصنالتجاريةالأعالعلىاخرىوضريبةالأراصعلى

الث!يرخمجل!-مقاطعاتوني.فقطالرومانعلىمفروضةوالأخيرةالارثعلى%وه

للجيوشتجهيزاتتقديمالمقاطعاتوعلى.سنويأتقدرعدودةالأرضضريبة؟نت

اعطاءنظاماغوسطوسوالغىوالاةباطرةالرومانالموظفننزياراتوكويلالرومانية

اتحادأالثانيالقرنخلألالامبراطوريةو؟نت.بالمزايدةالبوبلي!نيالىالضرائبجباية

لا01امحليالحمذاتالبلدياتمنواسعأ

نلا!كطثاليريوسالشعراءومن،للرومانالفميالأدبعصرفلاثن3فتؤتمد

علىتدرتتوضحالتيالذهبىوالصوفجاسوناسطورةوهينوتي!الاركومؤلف

سيليوحطوكتبيس.الروللونيوسابوحذوبهاحذاوقدالواصعوخيالهاللأصف

ستايوسبوبليوسالشاعرثم.الثانية-البونيقيةالح!يعنكبرةاطورةايحاليك!إس

9!وهوسلثاثمثيبشالرئيسيةوقميدتهثرجيلقلدوقدلمهلمدحهدوميديانقر*يالل!

فيالمولودمارتيالثاليريوسوالثاعر.تاشةموافيعزشعريةقصيدة32حوىدكلان

المسرحيةبه،لعروضوصفالسبكتاكولاكتبهلممن،01سنةوالمتولي،6ايط!الياصنة

الكبيرب!نيالعمرجذاومن.كثهبةقصيرةقصائدولهالمسرحلقاعةتيتوسواقتتج

لهوكتب*سنةتيتوسالامبراطورالىاهداهفصلأ*فيالطبيعيالتار!خ،صاحم

الفترةهذهمنووصلتنا.حقلكلفيزمانهلمعارفموسوعةوالكتاب.رائمة

التراتاكاماتاهياثنانمنهاوملتناوالفنيةالثعريةالمواف!فتلفزعدةلات

مسؤولو؟ندوميثيانزمنوالمابابريطانيافيعلموظفوهوفرونتينوستأليف

البلاكةرجالومن،نيرونعنررفوسكلوثيوسكتابثم.زمانهالمماه./.ة

وعينهالامبراطوريةالخزانةمنرواتبأيتلمو،ناسبانيامنكو!نتلهانايج!ر-ش

المؤرخالعصركتابومن.الخطيبتربيةكتبهومنأخيهالأحفادأ!علأدوميثيان

اليهوديةالحربعنكتبعدةباليونانيةكتبالذيجوزيفوسفلأثيوساليهودي

منوووفيلوناليهوديالاسغندرافيالفيلوفثمابيانعلىوالرداليهوديةوالعاد!ات

د!ما-الىجاهوقد،الصفرىآسيامن(ديوكريسو!تومالذهبىلالفمالمعروف)يررسا

الحواركتابفيالأولىحياتهعنأخبرناوقددوميشيانوطرةفسبهشيانزمن

الاسكندرياناكتبهومنالموايةمتثمعبمفكرو!نوبلينأسفسطائيأوعدالبورسثيق

فيدياسرمففيهذكرالذتياولمبي!ثم،الاسكندريةفيالترفحياةبهوصفالذي

الجاهيروهدمت.يوبري!)3(كتابثماولمبيافيزووسللالهصنعهالذيللتهثال

ومؤيديه.علائهعلىوالمضتدوميشيانتماثيل
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أحدمحنما!زكدخلألهاوذيحررماف!فركلمحلىمحراقمأدكتارأكرينما!اثلورف!

الماشهة.منرأسألفعمثر

بليبياوقور!نة،قبرص)فماررجدونالقالأماكندكافطراكاتالررفىفم

الىتوربوقائدهتراجانفارسل.الررمانمنالكثيرخلالهاذجموا(والا.ممندرتخ!ر

منالرومانوانتقمالوضعاصتقرقبرصوفمابالإسكندريةاليهوديةالفتنةعلىفقضمصر

.الى-!

العربالانبارومملكةبغ501سنةبالماكورنيليوسسوريةنيحاكهتراجانامر

الاحتلالهذاوأعطى،العربيةالولايةايم601سنةهذهالهتلةالمنطقةعلىوأطلق

شاطىهعلىالعريماالساحلمنالمؤديةالتجاريةالقوافلخطو!علىسيظرألررما

!نتذلكوقبل.وسوريةفلسطننءوموانيفتدمردمث!قالىشمالأالأحمرالبحر

سنةطما.سوريةولايةالى001سنةأضيفتقدفلسطينفيالثافياغريباممتل!ت

لملكخسروالفرفماالملكطردبسببالفرثنولحربارمينياالىتراجانسار114

عبرسارثمانطاكياالىتراجانوومل.واسندتهرومانصبتهالذيكزيداربسارمينيا

وعادانطاكيةفيالثاءوقمى.الفرفماالملكح!ملهفاستسلمنصبينالىالعراقشمال

القطيسفونالىجيوشهأوملتدجلةف!انزلهاسفنبصنعوامر115الىنصيبنسنة

العر!داطلبمالىروصلالفراتنهرفيتراجانفر116شةولما.!دهستطت

ولما.هناكلسار.الىصنااحدث؟نلوكقالهندالىتقلعص!فعنةفههرأىانهوكال

واحرقبابلللأداخضعالنيكلالدسايرركيوسعلماقضللرومانالمقاومةاشتدت

المنطقةوألحقالمراقشالفيثورةكويتوسلوشيوسأخمد!.دكلةعلىسلوصة

نصبتراجانعودةوعند.واشورالنهرينمابنولايتامنهاوثكلتالرومانهةكالدولة

تراجانولاقيبارثاماساباتيىاحمهلخ!روأخرابناطيسفونليالفرفماالعرشمحلى

وارتدالنرفماالعراقشالفيالعربيةالحضرمدينةاحتلالحال!عندماشد!دةمقاومة

أجبه.ماأهلهابسالةمنلقيأنبعدخائبأاسوارهاعن

و،نهاصدقائهمعللميدويذهبيأور!نحيثلهبساطتهمعروفأتراجان!ن

دونمابيتهالىبنفهذهبلقتلهيتأمرمعينأشخمأأن!ومأعرتولما.منمواحد

الناساجتذابفياطامةطريقتهلهو؟نت.معهالطعاموتناولمرافقيناوحرس

علأواحاطهالسناتمعطيبةعلاقتهو؟نت.وكبيرةصفيرةكلرواشرفالادارةول!

اته.5اجرابتعديللهوحمحواعالهضر؟تهبكل
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عثعر!فىلحاا3لفصلا

190018ا!الحئاط!ةالأباطؤع!ر

اسمالاضرينالاثنناباطرثاعلىواطلقوالرخاهالسلام!ععرأخأوصي

وهوقكرمنبالأصلوعائلته(ها-69)نرثاماركوساولهمو!ن،الانطونين

عدةمناصيوتقلدالثيرخبلسزيارزأع!سأو!نثمرهوأحبندونقربهمام

مع09سنةأخرىمؤ1!كلقنصلأسنةالال!معقنصلأف!نوتيتوسف!بيثيانزمن

روتحهكاتتدوميثباناكتيالوعند.تارينتومالىمانفا.سعانالذيدومثيان

نرثاعلىالقصرحفاجبوبارثينيوسالبريتوريالحرسقائدسيكوندوسلترونيوس

الشينعنيزيدمتقدمبممرأنذاكو؟نالشيوخمجلىبموافقةامواطورأوأعلنؤت

تأمرالذيسكراحقيعاقيفلمجاستهفيمعتدلأنرثاو!ن.الصحةومعتل

ا!*ضةمايرلد.بصود!فتحققللعموحبهعدلهالقدامىالكئابومدح،لقتله
الجاهيبريههـاليرفضالذين)ألوشاةوأبعدالمنفييندعا،.أاطامنالرواقص

اختاؤ"الذالثيوخجملسواحترمباطسنىالمسيحيينوعاملالصرائبوالفى(الفاضبة

الخعانة.بقانونالعملوايقاتبالسناتضوأيعلىثالموتالحمثعلميمعنأواذم

الهرصركالسياستهترضو!،لهالميزانيةالنفصلسد!ثديدةتقشفسهاسةوات!

وقتلاهاثارثينيوسوالحاجيبز!سسيائدلمتسلمممنهطلبواالذصن0البركتول!

الىقتاحالدولةياننرثااقنعتالهرسمط!ليكفوان.دومهثهانلمثتلانتقامأ

فققالدأنذإدو؟ن،تراممانرحمعأفتبنىولدلهككنولممنهوشلدحزماأ!لزرحل

وامتاز.هاسنةول!ةلوفات!عدوخلفه79سنةالحملممهواثركهالرافهأعالى

اكناهلمساعدة(الألهنتا)ضركأصندوقأوانشأوايطالهالرربابمحاياتهنرثاحم

القنواتوشيدللنلالعازنأردبادويقكالبر!دواهتمالفقراهوالفلاحذالهتاجن

)1(.الما.لنقلىالعال!ة

انهحعضبايطاليايولدلمروبافيامبزاطوروهوأول(117-ها)ئراكانخلفه

لىضوأوالدهو؟ن52صنةباسبانيااثبيليةقر*اكتالع!دالرومانهةلالمستوطنةولد

قائدرتبةالىوصلحقصنطؤلدرجالصكر!السلددخل.الثيرخملس

تبنههمحندنرثاومنحه19سنةوصار.قنصلأوالمانهاالرقلوخدم85سنة(كريتور)

ننرحكولونلنرناوناةوتتتراجانو!نوامإا!ر.ونرئاتهصرالألتاليله

كنفىوخ!ثؤجنؤوأحطوالحربالتنط!دلامعأعكركأو!نالجيع!عوور
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يرجعوا.المعاركفيمعهمجنبالىجنبأويقاتلالصابيشارك!؟نلأنهالوقت

طولعلىالحدوداستقرارفيلانشفالهامبراطورأاعلانهمنسنةمنأكثرلعدالاروماالى

العشراراضي)ديكوماتيىوالاغريالراينتحميناتأكللوقد.راللانوصيالراين!ري

الحرسصعودهعلىووافق.(الدانوبوشمالالراين!ثرقكعالمانيامنقطوتثمل

قرب(تراجاناكولونيا)جديدةعسكريةمستوطنةوأسى.والسناتالر!توري

الراينطولعلىجديدةطرقأوشق(الحاليةبرتنقربالأسفلالراينعلى)ثيترا

101سنةوفي.بلوتينابومبيازوجتهوبمحبتهراجلأ99سنةررماخلو.والدانوب

الآنمايمنىفيواسعةمملكةلهمديكيبالوسملكماصالذ-شالداكيننلحربسار

حربشغلتهوقدلهسنويةاعانةبدفعهذاملكهمدوميثياناسترفيانوسيقرومانيا

.تراجانقدميوقبلالصلحثايتهافيديكيبالوسطلبسنراتثلاثالاولىالداكينن

وفي.(داكياداحر)داكيوسلقبواتخذ301سنةرومافيبانتصارهالأخيرواحتفل

أراضيفموبذلكالمحراءالىالجنوبيةنوميذياحدودتراجانوسعافريقية!ثمال

حاميةبوضعالصحراتبدوعلىسيطرتهأحم؟.الفلاحينعلىلتوزيعهاجديدة

هستوطنةمنهامقربةعلىشيدترالتيالموقعالاسزاتيجيةلمبيسيىعندالولاية

لحربثانيةتراجانصار401سنةوفما.الحاليةالجزائرفي(تمجاد)ثاموكداي

السلاحويجمعالتحصينات!لشيدوصارر!مايرا!م؟نانهظهرالذيديكيبالوس

وهجمواالرومانيةالحاميةقائدلونجينوصرخطفانوحدثالرومانالماربينويستقبل

تراجانفعبرمويسيازالووممانيةالجيوشوهاجواالدانوبعبرا!نوبمنأخيرأ

وحوصرت..والغربالمثرقمنعليموأطبقلحر!البردطولأوصارالادرياتيك

بالثرقا!الجباالىالس!نوهربانتحرثمإوسديكيباوهربيغيثوساسارميزعاصتهم

اولبياباممرومانيةمستوطنةالىينيثوساسارميزوحولترومانيةولايةداكياوصارت

الولاياتمنوغالبيتهمالامبراطوريةأنحاهجبعمنلهاالمستوطنونوجلبتراجانا

علياتهخلالتراجانوشيد.الكثرةمناجهاواستنلكثيرةمدنوشيدتال!ثرقية

عودهتراجانوبقالحاليةسيفرينالترنعندالدانوبعلىجرأالداكينضدالحربية

تصورشكل0025عميهنحتالذيالداكينعلىانتصارهلتخليدرومانيالمشهور

وفرقأمناجمأيستغلونوجنودأطابوقأيصنعونوعالأجسورأيمثيدونمهندشن

رؤوسموفوقالضفدعةباسمالمعروفةالتثكيلةفيرومانيونوجنودأكمعسكرية

.الأعداءسامضرباتمنتقمالدر!م

المهرجاناتخلالهااقيهتيومأ123لمدةرحميأداكياعلىبانتماراتهتراجانواحتفل
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لتوللكنهايطالياالىفأ!رعالنهرينمابنبلادليحملتهخلالتراجانقىض

مدينةأمممابوليىتراجانو،باسممنذذلكالوقتتعرفصارتالتيبكليكياسيلينوس

محوبه.قتفغماستعراضفيودفنذه!زيرزروماالىجثتهرمادوحمل.تراجان

ولتودالذينفهليوملمفيأنريذكرلهخلفأييعينولمولدلتراجانيكنوا

قدثراجانتذكرانرصالةسوريةعلىحا!انذاكو؟نهادريانقريبهتسلمتراجان

صاحبةأنوقيلالفكؤصاحبهوحقأتراجان!نأنهولانمرفوابنهكوريثهتبناه

!نالأضرأنكيرهادريانمعحبفياثاقيلالقتراجانزوجةبلوتيناهيالرسالة

والمراتب.الثرفالقابمنالكثيرعليهاسبغالذيتراجانلدىمقربأ

ئو*مهتهقأهوارعبرالطريقمنهاالامبراطوريةفيعدةطرقأتراجانثيد

معرومالوقناةاوستياف!كبيرأخزانأابتنى!.المتعددةالجداولعلىالكثيرةالجسور

الكثتتالباسيل!ذاباحمهالممروفالفورموشيدمارتيوسال!ميوسفيمرح

اوستياء!الموافيوحسنالزراعةتراجانشجع؟.تراجانعودالو!،فيوالمكتبات

الىالقروضوقلمالهتاجنابناهلماعدةالخيريالمندوقيا!تموفيواصتروانكونا

بتوزيعهوكلوالبناتالاولادتربيةلاشادأرباحهاخمصغفضةصوائدالفلاحين

لاداؤامناهوعنالانجالطعلىالآباهي!ثجعحقالأطفالمنكبيرأعددأالحنطة

)2(.الماليةازما!منللخر،جالبلدياتثممتل!

ولدوقد.سنةواربعينواحدأأنذاكعرهو؟ن(138-117)هدريا!بعدهجاء

وعرتول!قدوالدهلانترل!تهعلىاسرفقد(والدهمابن)تراجانواناجانيافي

قبلفرقةلمهبوصارمبكرةصلطالجيشهدرياندخل.شواتعثرهدر!ان

باليونافيحميحقبالهلنستيةرمعببأعاليةيونانيةبثقافةمثقفأ؟ن!دوميشيانوفاة

مماحملاتهاكثرفيالأخيرورافقتراجاناختحفيدةسايينامنمزوجأو؟ن.الصغير

وأيدتهامبراطورأهدريانأعلنتراجانوفاةوعند.واسعةعسكريةخبرةاكسبته

ملحأعقدههوهدريانبهقاممملوأول.الثميرخومجلىصريةفيالرومانيةالفرقة

ومارشتراجانعليهاستحوذماللفرثننبهارجعالسناتموافقةفيهاخذالفرثينمع

الىوعاد.الفرثنومناطقيانالرجمتليالقالمناطقبينالفاصلالحدهوالفرات

وقد.الأمرينرفضولكنهالبلاداباولقبنصااثيوخمجلىومنحه118سنةروما

كو!منبالرنمضدهمؤامرةفيلاشتراكهمكالاعدام،الناتأعضاءمنأرعة!اقب

أقيمينأاذمقدحدريانانالعلممع،تراجانمن!ا!ش!ومنصابقينقناسل
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ابلىتبلمنةصوهاكلةالئبلىمنشرارالاالث!حملسمنضوألاسم

علىتثربئمصلحةواسىالمفروضةالصرانينهةكللهل.كلهدركانومل.ف

الارث:فريبةحمععلىللأثراتأمناهمعالفرصانط!ثةمنثغصورأساالعامةالمالية

ايطالياليالدولةضرانيعمالمتباون!لسو!جدكدأمنصهأواسنحدث.(ل!.)

يذمنال!ناتهاأعماهيختارلهنةاختصاصمنالضراليفرضوصار.را!اطعات

المنطئةهلر!اهلرا*

ورلندهن)وال!ربانننالسكعثينلال!قبائللحربا911سنةهدركانئوحه

هدركانواولع.سلعأمعمالمثكلحللكنهوالداكن(الاور!ةن!صهاوصنومي

أجهزثالتفيهثىالامبراطوركةمقاطعاتكلزازحهثالامبراطورتدكالتبوال

العمرانهة.مشار!اوالنالردالولاكاتوتنطمال!نركباتعلىوالتعرتالاثاركة

الى132-912منوالثانهة126-121منالأولاسننرقتطويلتينبرحلأفيوقام

علىالالمانهةوالرلا!اتوهولندهفالةالأولىالرحلةلمازاروقد.القصتجولاتهحمافي

ومقليةاليونانثمالمغرىأسياالىثرقأمنهااجمرالقاسبانهاثموبريطانياالواين

موريتانياالى(الجزائر)نوميديامنخطلأثفاعأثاانشأالقافر!قهةرظل

مندفاعيأخطأوأنثاوسوريةمناقئطميليلصفرىسضزارالثانمةود.(المنرمي)

مدينةوأسسالعليامصرالىنيليةبرحلةوقاممصرالىمححلم.اكلاتالىسثق

انطينوسمديقهلذكرىقليدأ(المنيامافطةلماعباثةالثونلمدةاانط!نوورلص

فريثسلواي!لاي!حق!رلممنسوركتشييدامريرعلانهاول.هنلافرقالني

القائد!نانهلمارقام.ال!ليدونينهبماتمنوحماكتهاالرومانيةالمقاطعاتلظن

خندقوأمامهقذمأ02كارليمهلأ.وارتفاع*لمولالمجرمننجوسلأيرووس

52عرفهاترابيةتعلياتهياستح!ماتجنوبهوفيبمحان!ته!سرطر!وخلفهعى

ممررومافيميلكلمسافةوعلىمتقارلةحصعنةمراكزالسوروحوى.ها!تهاقمم

.97الممراتعددوبلغحصنن

.؟نلكنهتراجا؟،مثلبحريةاترالههمعويختلطحياتهفيبسيطأهدريانكونرنم

موتهقبلسايينازوجتهانتحرتوقد.لحيتهيطلقزومافيامبىاطورأولثكو؟.وهو

ضدهبالتآمرسفيانوسا!136سنةوفي.ال!ملهادسالذيهوأنهوقيلقليل

ملىءلكنه،وحازمأعادلأامبراطورأهدربانو!ن.السندنفدمهمنلمالرنموأع!مه

المقربينمنحقالكث!ونفحيتب!راحالقداطرافاترومنف!نالمتاقضة!الصفات

وجمعفلنونالممتوقعيدهكا!من!ثؤعمؤتار!خمنامرلفاتاليهنبت!،اليه

آء/85
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هدركانخطبلعضالآنولدينا.هدريانكتاباتبعضدوريثيرسالنحوي

موتهقبلنظمهاأنهوقيلروحهبهايناجيجميلةوقطعةالقصيرةواشمارهوقراراته

الايلوسينية.ال!ريةللطقوسحلقةداثهنادماروهوانتهىقدأنهوقيل.كليل

لهمتوسطحقزمانهكثيرأفاسوااضالاالمسعحيينفدقرارأيهدركانلمدرلم

يارقامفلسطينولم.اركستهدسفياالمسحيوالوجيهاثينامطرانكودراتوسمحندر

قاطعهن!ار!نالررمانضدالهودكةالجالمةبهاقادبثورة(الكركباين)كو"لبا

خلالحركتهالررمانيةالجيوشوأكدت.المود!نتظزالذيالمسعحانهادعىطررو

الفلطينيةسوركةياسمروبانةولا!ةالىالنرلمةالففةهدركانوحولسنواتثلأث

وا!مهدركانعائفةاس!بننمزج3اوهو!بيتوليناايليااسمعليهاوأطلقالقدسوعر

نصبأنهوقيلالقدسدالالهلهذامعبدأشيد!.الرومانكبيرألهةجولقرالاله

القالمنارةفيلأدونيسعبادةوأقاموقيامتهالم!يحثشقمواقعفيثينوسللالمةلي

وامنماالنظرمدىلمنطقةالاقترابولاالقدسبسكنىلليهودي!محوا.المسيح،ول

تخريبذكرىوهوفقطسنةكلمنأب9يومخلالالاالقدسيدخولالحق"

الممد8

وكز(كونسيليوم)بلسأيستشر!ن!حيثالاداريةياصلاحاتهدركانصلى

قنملبرتبةحالممنهاكلعلىمناطقاريعالىايطالياوقم!مالاداريكهاؤموطنو

ساريالنظامهذاوظلالاهبراطور!ثخصمتملةايطالياصارتوبذلكيهسظ

علىبهاعتهدالذيالمدنيةالوفىئفسلكنظم!.هدريانحمفترةخلالالمفعول

للراسلاتديواننهناكوجعلالعسكريةالخدمةمناعفامالذينالفرسانطمقة

الحاصةوالعرباتاطيولعلىللاشرافجديدأمنحصبأواستحدثواللاتينيةالرونانية

القانونلجعالقانونرجالكبارمنخاصةلجنةشكل!.ايطاليافيالبريدبمصلحة

منثورأعلهفباشرتثعنديصدران()بريتورقضائيحالمكلانوالمعروف.الورمالى

الأجانبحالمؤأن.يتبعهااوسابقةاجراءاتيلغيوربماالتمانونيبرنامجةفيهكذكر

اته.اجراهيتضنتعيينهعندأخرمنشورأيصدر(بريجرينوسبريتور)التضالي

المثورات!فةبجمعزمانهفقهاهكبيريوليانوسسالفيوسالىهدركانو!د

القانوفيالمرجعصارالذيالدالمالمدريافيالمنشور31تحتواصدرتال!كتورية

لمدونةالإشاسصارتوالتيالأباطرةموأح!الفقهاهفتاوىجانبإلىللرومان

الامبراطورثالولاكاتالىهدريانوارسل.البيزنطيةالفترةفيالقانونيةبرستنمان

االولا!ثهدركاناهتمام؟نحيث.القضاءتنظيمفيمالح!لمعاونةالقانونليفقهاء
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القضاةوعزل.المؤلههدريانلعبادةمعبدأوشيدهدريانضريحبناءانطونينوس

لاسمااطدودفاعاثحسن!.ايطاليافيالعدللادارةهدر!انعينمالذ!الأر!ة

دثمالفرر!،كرمصبحقكلايدخهرممسبمنسورأشيديريطانيارداركتهالى

التع!الةمظاهربعضتقديمعلىتادرأصارالحازمةالماليةلادارتهوظرأ.هدركانسور

أقرا!علىبناهالسناتمنحا146سنةولما.عدةأبنيةوشيدوالمرجانات.للجماهير-

)4(.اوريليوسماركوسلخلهفتهالتربيونيةسك

أياطر؟أخروهو(018"-161)اوريليوسماركوسخليفةانطونهنوس!ديهاه

مستولحئةصكنتررمانيةعائلتهكونمنيالرنمأصبافيأصلمنو!نالعظامرومايا

اكلدلمثيطساينوسماركوسالأصلىاوريلبوسمارىسواسم.بأسبانياصوكوبو

.كوسارريليوكاايليوسماركوس3الا

لم.بهوسلانطونينوسفيعوداوريليوسالاسماماهدر!انعائلةا!عمهووايليوس

عائلةمنوهو.)5(اوريليوسماروسباسموعرفبانطونينوسثيروسالاس!امدل

ميلادهبعدماركوسا!واتوفيوقد.الفكريةبالقضاياوالاهمامالعالىبالحلقعرفت

ابنةوهيلوكيلادوميتياامهلهترويهما!نتسوىشيئأوالدهعنيتذكررلمبقليل

كثيرأبهااثرتعاليةاخلاقوأتتقية،اليونانيةبالثقافةمولعةو؟نتيابقضل

والاكتصدصوالكرمالآلهةمنالخوفمناتعلمبأنهماركوسفأخبرنا.ماركوسملى

دالرلمالساد!ةشفيهوالفرسانمنهدريانجعلهوقد.)6(والعملالفكرفيالثر

ا!وسجدهأيضأبهراهتم.عثرسبعةالطبقةهذهلدخولالمعروفةالسنانمن

يرسلولم.مارحسسلحصدهههورجهالثالثةقنصليتهبعدالحياةاعترلالذيفدس

زرالنقد!وجنهشمنمخصوصيننمدرسنأيديعلىتملمبلالمد)ي!ةألىطركوس

ال!وئائةكوتارومناسكندرالنحوودرسه.باطرافاتالايمانوعدما!تلانيةت

الللثلىاستاذهو!ن.)7(مزوسهولاسمااليونافيبالتراثواهآمهسقتها!لد

الررالىالفيلسولىررستيكوسماكزيموسكلوديوسالفلسفةطماالهاميلرونتوللا!

اللغةسكستوسدرسه!،ر.اقيأمثمهفصارماركوسعلىكئيرأأثروالذكماا!روف

جدهببيوتالهاديءالايطالىالريفزوقتهمنالكثيرماركوسوقمى.)8(اليونانية

السابعةسنوفما.والىيةالتأملحبفيهمما.نمىانطكلنينوسعتهوزوجراجانؤ

جملسأعضاءأبناءبهاينخرروأ!اهاريىبالالهالخاصةسالىمدرسةفيهدريانأدخله

لازمهانطونينوستبناهوعندما.والسياسةالبلاكةفيللتدربالدولةورجالاتالثميوخ

هذهطيلةانطرنبنوسييتجمنيفب!ماركوسأنقيلحقسنةوعثرينثلأثمدة

لمها
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الىالبلديةالحقوقمنح!اللاتينيةالحقوقمنحنيمتثددأتريانيكنولم.كعرأ

هدركانعلاقةو!نت.الرومانيةالحدوديةالعسكريةالمستوطناتطلنمتقصبات

منالمقبولينالسناتأ!كضاهنسبةحولتراجانسياصةاتباعواضردطجة،لحنات

!ئليضرالثافيالقرنثايةل!السناتصاربحيثالريعةوالولاكاتالصئرىأسها

ككل.يةطورللامبرا

منتعدورومافينوسالىوأخرتراجانالىمعبدأفثيدرومافيكثيرأهدريانعر

قلعةياممالآنالصروفةوهياالتيبرخلففخمةمقبرةشيد؟.المدينةفيالمعابداوسع

الئهبر،كلجرأكذلكوثيد.خلفائهوبعضهوفيهادفنوقدانجيلوالقديى

كدهازلهالمعروب(ثررس)كومودوسالأمرلادىهفتبنى!ولدهدر!انسالم

)3(.انطونيوسالأخيرتبنىبقليلهدر!انوفاةقبلهنالودولما9وس

كالةمنبالأصلوهو(161-138)هدريانبعدالعرشانطونهوساضلى

ملهلوفاتهقبلهدريانتبناهوقدعرهمنوالخسينالثانيةليأئنادو؟نالئاررونهة

المتحسى)بيوسلقيالسناتعليهأطلقوقداوريليوسطركوسفىرواثعئرر

ومنحهالأكانهاراعتبارعلىالمترالثيرخجملساتناعمنلكنلألى(الهظ

*لواكيانطونيوسلشعورالسناتلادرالىاللقبمنح!نمربما!ا!يأفكرم

هدر!انتبناهالفيثيروسانيوسابنةفوستينامنمنجأو!نالنطامكلرحر!

لرفاهيةجهودهكرسحيثالرومانالأباطرةاحسنمنيئة.ويعدؤصعةثاتو!نث

و!موأالولاياتبعضعلىحا!هدريانعينهحيثالادارةفيخبرةلهو؟نت،!به

!قتثركاصدع!دهفيوصدر.السناتملىفيضوأر!نالاسئئا!"مدد

عبدهمعاملةفيقسوتهتثبتالذيالسيدمحلىلزامأفصارعبدهعلىالسيدحمقدة

أكثر.فقمىالامبراطوريةحدودتأمينفيهدريانسياتاظونينوسيتبعولم5"

معصببةعلأقاتهو؟نت.الدو!ةحدودهايةحقحريأ!شنوااعلالعالوئظ

الجيعمنومحبوبأبالطبعواجتاعيألأصدقائهكريمأ!سطةححاتالئ!ئش

سور!ثمالالىبريطانيافيالحدودامتدتزمانهود!الثرتمارلىكلد"سطأ

دفاصأخطأوفعحيثوالدانوبالراينبينالزاويةلممهلأ25-01وحوالى!مان

ألانننحاعةوقامتداكيافىاضطراباتافهناك،قليلة!زصوالمملوماتند!دأ

أراضمالكبارالملاكينمنالكثيرأجرالزراعةولط!ارمينياعلىووواتالقلقاسمن

!ستثرونالصنارالمستنلونوصار.العليةالزراعةواضحلتالصفارالمستأجر!الى

واكلل.الكفايةوانعدامالانتاجقلةالىأدىمماالكبارالمقاولينمنلهدلأالدولةمناجم
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صاركوسرأيأخذدونأحدأيرفعلمأندلولينوسأنأيضأوقيلمرتينمننهترأالمدة

ابنةفوستيناعتهابنةمنماركوستزوجوقدعشرةالسابعةفيوهووعننكويترأ

ليعشةمنمماتطفلأع!ثرباحدمنهاورنق145سنةالكبرىوفوستيناانطودينوس

لوكيوسالحمزمعهحكهمنالأولىسنواتالأفيخلالماركوساشرلى.حياكا

وتودلهخليفةهدرياننصبهأنسبئالذيفيروسلوكيوسابنفروبىاوريليوس

هدر!انأمرعلىكناهماركوسمعانطونينوستبناهوقد.بختليلهدريانوفاةقبل

منيموبال.وضيوبهشخصيتهوضفأئلهلرنظرااطلافةعننحاهانطونهنوسولكن

ولتعاونمشزكة!بصورةحكافقدولوكيو!ماركو3!وصفاتثشصهقاختلا!8

!نتلالزعامةأنمنبالرنمماركوسارتكبهافادحةخطأةو!نت(111-911)

ولقامالقالفرثننبحرباليهوصدلوكيلااختهابنةمنماركوسونكهوئد8!ده

هجم161سنةففي.؟شيوسافيديوسالأصلالسوريقائدهحنكةكمنهلآحوثا

لىالرومافيالقائدوقتلسوريةفيوتغلنلارمينياعلىالثالثوفمالىأقالملد

الرومانالجنودعددو؟ن،سوريةوخريوا،المهاجنلم!دسارالذيكبدركهة

سئات!سبقيادةارمينياالطروبافيجيثرلأارسلىوقد.ألفأ75الحلةهذهنياثاركين

احمت!لالمن؟شيوسوتمكن.ولفاشلحرىبجيق!شيوسساروقتفيبرجكوس

.حهثطيم!نسل!رقية.خلوالفراتعلىصراليوالانتصاروالرهاودوسارا!لرقة

الررمانيةالجيوشدخلتفقدأكأناجحةثرسيكوسمهمةر؟نت.المليالقمرحرب

أركاا!ييواشرتروبانيأح!بدلهونصبواأشمأحاكلهاوأخذتارمينياهمة

رماتالماط!نداهالروماقالجنودماقفثى.لينصرعانلكن؟(165-161)سنوات

ققدسافانالرولكنارمينيافسيط-وا.علىالفرصةالفرثيونفانت!زكثروننت!جته

ارمينيانموطردواافىابورهيالعراق!ثمالمنالفرثيينواوطر166سنةثانية

لهم.اليأحاكافعليهونصبواالرومافيالنفوذالىارمينيافعادتالفرفما

واجتازتالدلنوبوعبرتداكيااجتاحتالقالجرمانيةالقبائللحرب-اركوسسار

كلاكويلياووصلواوبانونيانوريكومواحتلوا166سنةايطالياالىالألبجبال

ومنباالفبائلهذهحاجةو؟نت.الرومافيالجيش!يإجوناواوأخأالادركاتهك

منطقةتعدأحيثكبيرةالأراضيمنمزيدالىوالكواديوالماركومافيا!ك!والى

الأراضصب-علىالتوسعفيواخذوالهم؟فيتوالفيستولاالراينونسكئ!م

اكوعليا.واتتذالوكيوسشريكه4وبصحتأولأضدمماركوسساروئد.الروهانية

داكياعلىهجموا916سنةوفي.للروماننصرأ168سنةالأولالاصطدامو!ن
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الى6العودطروروفي.اثيناحقالبلقانجزيرةشبهدالكوستوبولىقبيلةو!ظفلت

كالمزانهةجزمنتشكوأنذادالامبراطوريةر؟نت.لوكيوستود916سنةاب!ا

الهاصةكنوؤ!محلىماركوساضطرممالهالمواطنننالطاعرنوباهلفتك!الرجالوئلة

القبائللحر!ي!نلسه916سنةماركوسوسار.للدولةايراثأوتسجيلهاالعل!المزادد

وقد.والماربمومادالامجيينفاصطلم)9(جنديألفوكسينمائةلمااولنهة

روبا.منالصلحوطلبت172صنةفادحةبخ!ارةالثانيةومنيت017سنةالأولى!وث

الجيوشالكوافىكماهاجم172سنةود.الررمافيالجعقمراتيزرجالهم2ركئه

جمةصعوباتوجيثهالامبراطورشهدوقد.حرلموالدانوليماركوسفعبررهانية

وان.فل!فتهعلى6ثرتعليةتجربةو!نتمبربكلتلقاهاوالحياةوالأرضالمناخلى

بانتصارهعتمخطرمنوقوائهالامبراطورنجاةمنهامذ!ر6الهلأتهذهتفاصيلبعض

الامبراطوروعزا.وبؤوصق!اعئيادكةغيرزديعةوقو3بعد172سنةالكواديعلى

الجنودعيةلأاستباثةجاهانهالمسيحيربوادعىتونانىجوبيزالالهالىالحدث

الامبراطورانوكالبالملتهةالمعروفةالفرقةيؤلفون؟نواوالذيناللهالىالمسيحين

اثزموقد.الرعدفرقةا!عمهذهالمسيحينفرقةعلىؤأطلقذلكعرفاماركوس

جهودواستنرقت.الامبراطور!ةمناطقبعضليكالاسيطانلممرمبمثيصا8

ني.ررماخلألما-الى!رجعلمشنواتخمسالقبائلهذهاخضاعلالسا!ةطرىس

الرقحملةمنالقادمونالجنوحملهوياهمنتشكولاتزالالامبراطورية2لثل!ث

الكئيرخرابسبيالنيالتهبرفضانجانيالىال!نمن!الكيو!لهدل!رر

ماركوسدحر*اسنةول!واليثرهوالصرمالزص!وقتلوالبهوتالهنا!اتمن

فيواكوستوبوكننالا!زجمينهاجمثموالمواث!الأسرىمنالكثروسلؤالماركوماد

الكواثك!لحر*أخرىمزاوريليوسمأركوسسار178سنةول!.غاليسياسرز

،القبائلتتهرلمبحيثناجحةضدبمحر؟ذ،و؟نتافياوموبوهيافيوالماركومافي

التالية.سنةلر،ئقرومأضدالجرمانية

؟شهوسفصدقماتقدماركوسالامبراطورانال!ثرقفياثع175شمةفي

حمحفدهيسرانقبل-شيهههـلكتهعلىماركوسف!حممامبراطورأنفسهوأعلنبالاشاعة

معه.المتأمرتعنضاالذيماركوسالىبرأسهوبعاالتردوانتهاءلهضباطهنحبه

الحمينوتقوحملراطةاح!ئحاالتوحيدالىةلجراطه-ريةفيبرحلةالقياممار؟سسوقرر

اثينلأ!فزاركوكولاوس!لمهزوجتهمعبانونيامافكوسغادر175سنةوني.وإلشعب،

الى!ل!لمجروسور(اهـليةازمير)وحمرناومويسياداكيافيوتجول
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ولما.وعاقباالدولةفدالثورةمركزانطاكيةالىعرجثمس!ثاعنوعفاالأسكندرية

ولما.ررماالىوعادزيارتهوقطعلوفاثاوحزنالامبراطورزوجةماتتهلالطث

القبائل.بينوموريتانياومصركالةنيثوراتحدثت*ات

!دلمووضعألتصرتلاساه!الرخيصالقمحتوزيععلىالم!ثرفينماركوساستبللى

والعجزةالفقراهالىدورأوأسس.ومايقار:باالبريترريةاوالقنطيةالمراتبمنهوظفين

بهاينظرالتيالأيامعددوزادضاءبالةواهتمالموظفينمنالفقرإءلاعانةخاصةومالية

غيراسبوعننالىقضيةفيبتحقيفيصوقد.)"ا(يومأ023الىالناسش!وىيخماهر

الىالاعدامقضايايحيلو!نالقانونعليهاينمىالقبالصرامةالمدانننيعاقبلمألا

ظريقةواصلمالمعاملاتفيالفانونيةالىخبىاهاتبسط!لتصديقهاالثيئكلصر

الاستحمامرمنعالسنالصغيراتالزوجاتلمساعدةخاصةميزانيةوأوجد.القضاةا!ار

احالةا)مبيدأصحابعلىحتميأقافأصدرالعبيدأحوالتحسنعلىوعلالمثترد

لحلهمتعذيبهمللأخيرينولامجقلهمانفسمممعاقبت!دونالهالمالىعبيدلمفالفات

القانونلمموادوهناك.الهالمفيفدآدعاوىرفععليهمبلبجرائممالاعترإفعلى

ادارةمنالعبيدأخرشاموادومكنتالعبد.الهاربوعودقالعبيدباخفءضاصةلجديدا

أنلهاذ!محالمرأةمركزماركوسحصمن!.ورثةدونمايموتونالذبنأءجاد!ممتل!ت

تحيااكتثضاالقزوجتهيتيتلالذيالررجواعفيالحبوبقانونادارةضدشكويتقدم

الشيه!خجملسعضوابنةومنعستقلةمؤسةالزواخماركوسوعد.آخرشخمرامع

موظفأما-كوسوعنن.الزرا:!علىا؟ضؤشجعنم!ونا.مامعئوفيبأحدالاقهكأانعن

لاياتالهفيالزرعةوشجع.الولاياتمن!وماالىطالحموباستبىادعلىفييث%اصأ

العنيفةالمنازلىتوالغىلصاداأوقابئخا*لألمحالم%طساتحضو-نجعدملد.ا:عينكأ!-ح

ممالطالبيهاالرومانيةاجنسيةومنح.انعسكريةمةأفىإاىاكازدينوصاقالملاعبئ

مالكوصار.الرومانيةالجنسيةمنحى!تفرض؟تترسوطمشاكلانالمدخولأتزاد

سنةوفي)11(.الأرضعنامدفوعةغيراالساب!ةالضرانبكلعنمسؤو،الجديدالأرض

.(الحاليةفينا)فندوبونابمديخنةمعسكؤفيبالهىاوريليرسماركوستوفي!18

وفاتهقبلدوتالذيالتأملاتكتابويعكسرواقيأاوريليوسسأركوس؟ن

بلالقراءمتفاولنيكتابهيكونأنينواويظهرأنه.وفلسفتهأف!رهسنواتببضع

فترةاثناهدوكاالنالبفيالخاء!لاستعماا،تأملفتراتخلالخطرتأف!رأكتبانه

كتبهااليالأمكنةالأخيرةالكتابةع!رلفيذكروقداجرمانيةالقبائلمعحربه

بانونياةفيب!رنونتوموالثافيةلكواديينحربهخلألالأولالةصلكتبفقد.فيها
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منبركوسماتعلةالكتابويتضن.ألأو!الفصلعداتيبالةهنخالوالكتاب

فىيجتهدجخلتهوإلتي11؟خرىوالأممالشعوبعندوجدهاانتيوالصفاتالآخرين

واسغائهاقربائهومن.النفسوضبطالطيبالخاقتعلم.تجدهفن.نفسهتحسين

التواضعوهيابنينألالىخلا!لاكتسابهاالمزيسمىالتيالصخمماتاستقىومعليه

ماركوسيرأياوالموت.!الحقالصدقوحبالكبارواحترامال!ثرعنوالابتعادوالتقوى

المر.منهايئ،تلاانيلزمطبيعيةعليةوهوانناسبجمبعجمللانهشرأوليسخير

وقلل)الطبيعةلنزوهووالمستق!لالماضمامنليىولكنألحاضرمنجمردنافالموت

ومعبالحياةقنوعننكونأنعليناولذلكللحياةولاقيةزائلونفالبشر.العناصر

عادلأيكونأنمن،ماركوسبرأ!،الانسانلايمنعأز،يجبالحظسؤوان.الطبيعة

الكلهنامناجزاهفي"الأشيا.ؤكلمت!ملوالكون..الخوع!ادقأرمتواضمأوحصيفأ

ننورمنيالرآالكلطيرجمدث!ث!هفهوللانسانمايحدثركل.الانسانفيهبما

وأالممأوالامبراطوريةأوالمدينةأوالبيتليسواهعامسلام).أحيانأمنهالخهر

شنمام!نأالانانويشفلشيءكلممطجمملخهرمثلالوقت..اليئ(ال!بني

فليىبهرالاجابعليها)خناءامابنفسهجميلالجيا!..انرمن!ارثبالزوالوسيع

اري!ضبالملداتالايرافان..والتواضعوالالتزامالحؤا!الابريحتاجمنهجزء

الر!ح2لاذ!انماديةالا!ثياءوان..والثذبالاخلاصعد.اب!ايصر؟الأاوكذ)ك

الأصيا.بيع..الأف!رعلىبالهوصفاركوسيوحيون!لكألأف!ر!يهاولاتؤثر

ساالانسان..الكونء!أخرجزالىيتبداحفانهشيءتغيرواذا،الكونفياجزاء

عنوابتعدومتحملأعبورأكن..عقلأكلكلأنه.اقلوقاتوكلجميعأألحيواناتمن

هيالطيبةالحياةان..اخطاؤلم3ترآنبعدأخطأواالذينماعدةوحاولالغضب

كتنحومنلاي!رهالدولةمالايؤذيأنويقولالدولةماركؤسؤجمترم.الفلسفيةايىة

وابصالقوقأحدألايضرالذيهوالطييولالبىوانالآلهةمعيميقأصابهبما

عنبعبداطيبأبسيطأنف!كاحفظ)الأقوالأيضأالتأملات3،وتقرأ)12(.بالعمل

للآخرتعب،الآلهةمن،خائفمحب.للمدلىا،مستقيم،عترم،وموبقةرذيلةكل

هناان،قصيؤفالحياة،البشراخوتكانقذ،الم!تكاحترم..واجبكأداءعلىحريص

.(الأرضيةالحياةحصاد!و

انقواركوارثالنكباتبكثرةعصرهامتاز!ف.الانيلسوثاشعاهلهذاح!ولسزء

بكرسعندماو؟؟ق.وقح!أمراضؤكثيزلازلةفيفطناتمنبالاهـ!راطوريةحلت

ذلك.الىوماوالثفقةالرحمةالىبلالأولمبيةالآةةمنأياىيكرسهفلاجديدصبد
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الحيواناتنجوسا+اسةاربأأرفيقط!وا!امثالاك-(ملأت!شابهفياصاراتوهناك

إلمؤرخوبقول.زمانهاضطها،2لقواا:!مقيلالذي11-سي!نالىتشيرربما،(الوحثجة

منتقززقدومللليزصرربةزارخصد!ماركوس:*انمارسيلينو3؟اميانوسال!وري

طويلزمننجعدوجدتنقدياكوا،ييومانيياما1قاقا،ساحو2الأخيرةيخماإمودا

ح،مفءتا-آأبخ-جماعارظ

زمانهخلفةاكابس!زيئر،ألصمنوالغواديفير-رسص،\

وثائقوهناك.حياتهفيرآهاجماعةأقبحا!يهودأنأخرقبعبارةيقولأنوأراد

المسيحيوني!؟نالذيالاحتراممدىعلىأدلةتحمل(ملفقةتكونربما)سيحية

والفضيلة.الحقمدرسةبأ.الفلسفةعرفلليواوان.اوريليوسالام!إطورالى

بابى!واخرىبالمفرديذكرحيا..الالهعنواضحةفكرةلديهتكنا؟،وب!ر

هلحد.بأنهمنهانستنتخوأخرىبسيطةبتقوىالتقليديةالمعقيدةمتقب!يئنراه؟أ!.ا!ا

معدوالدهاشركهالذي(291-018)مودوسكوولدهاش-يليوسكاسسماا-!

حسب،ورثبالا!ذاتمواهـأوقاسيأجيانأيةاشخ!ا.ةسيفو؟نفترةاخمفي

لالقولعنهكلامهديوكاشيوسالمؤرخويبدأفوستيناأمهمنالرذائل،ما!هر

والان)

اعتلائهعندعرهو؟ن.(وصداحديدصنتلكاىذهبمملكةمنتاريخنا!بط

يحاربهم؟نالذينوالكواديالماركوه-،تجامعانصاحوخقد.سنةعشرةتعالعرش

المصالحبها-فظوالتيبالسابقبماتجتعواالتي4وروباذثالأخيروهناةعندوالده-بصحبة

تار؟وفسادبخحياةليعتقمارألىكوهوروس،عتاد.اررازوباطؤلطعقالروصانية

من،لرنمببقس!وتهالمعروفالبريتورياحرسرئيسرينيس+أطأمثاألأمورءلمقرب

استأثربلخيانةاياهمتهما185سنةالامبراطورقتلهأنوبعد.وخبرتدالحازمةادارنه

لثلأثانحالهنيرتحتتئنا!وريةا!!مبرا*تا-خااتفيانجدر؟-جمهـبالفرالعبدرباالأم!

الشعبهاجولماوماالاإلدولةوهـ،ئفاب،تباعحلمقمزادال!الدولةوحرلاسنوات

،!رسفرسانفشلوبعدالقمحزنجعتوعنل--زولادات!سوءت%!ةجاتلقحا!

قتله.ث!فتمتلوه!ربكف-لهما!ر2عرااثاادفعالحاخرال!ثعب!اح؟جحنيركبانيريتو

باليوممراتثمانج،يستحم؟نانهقيل-:ىالامنحيأممنبر*سثراجا-4اؤ،أخآو؟ن

منهاقتر!التيالوحشيةاطيواناتويناتلالملأعبإدير:-حرهعلىألذهبالواحد.ئانرم

فيفازانهوقيلباريناقي5-تاجهأفاقتلعنيتورخولىإ-في،الدرتهزظرأالكثير

هرقلالحرافياتبطلمنواتخذ،إطيخلسباتيهرىمامرقوسراميو؟نمباراة735

علىتجسدهنفس!وعدتماثيلهعلى(الأسدوحلفالعص،)رموزهورسمالمثخميالهه

يضربويأخذهرقلحلةيلب!؟نآة"ةيلحتىر؟ماهرقلنفسهعلى،إطنقالأرض

بالعصا.بلأطهرجال
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والدهوزراهمنماتخلصسعانحيثمطلقكطاغيةرومافيكومودوسحم

الذيالبريتورياطرسبارضاهرامتمالمفخلينموظفيهمنجمعالىالحمز!موالقى

ولموفجورحياةفيالملكاذمرفبيفاجانبأانعدلحماعتهضربوقد.وحمادأيخده

بالتضخمالقرناواخرفيالىشعارارتة،اعوفرالمالمنالعامةالخزانةجرائها!!نضا

منكلفاقوانه.وأحباشه!.جتو6!خلى!فهمومصارالأباطرةمدفوعاتعننتنالذي

فرضالذك!الوحيدإلثخصومواحمهعليهاواطلقرومااسمغيرانهحقبالانأنيةقبله

وصاربيدهخصومهيذبحوإن!لهمورتهعل!هارسع!نقودأوسكحياتهخلألعبادته

جنديوهوماترينوسحاولفقداضدهعدةمؤامراتدبرتوقد.291سنةقنصلأ

!،سيبيلالالهةاحتفالفيكومودوساغتيال،االاربينالجنودمنوجمعأهارب

لهايكتبفلمزوجهااينبومبيانوسمعإشزاكبالوكيلأاختهاغتيالهحاولت

ليدونيوندوال!،موريتانيا)زمانهالأمبراطوريئفيالاضطراباتقعوقد.اننجاح

فيالجيشفرقمنالمتردينلمطالبرضخلكنهنجاحبكل(داكياوقبائلبريطانيا

علىسيطروابحيثالقوةمنغالةثبوصلواالذينبالسرافايطالياوامتلأت.بريطانيا

الدولة.قواتجمواوهاب!ملهامدن

شكو؟صارضدهالمؤامراتئثلوبع!الخزانةأفلستانومقربيهالملكبذخمنبلغ

وكزقاالوشاةوعاد.أحثيرينامنهمقتلالذينالصناتلأعضاءغضبه!اموأوقع

الزراعيننالمستأجرينحقوظأ؟ررنفهالقتفيلكنه.أ"رضينالمط6علاكمكهـادرات!

بالشدةلايختلفسخرهنظ،ماضثرفونأوخل!ثبأفريايذألى!*براعلوريةاك-اط!أتكني

المحاصيللنقلملاحةمدل-،صومودوسهـح186ستءوفي.29/1سنةالاستمبادكلن

روما.ألىافريقيةمنالزراعية

مباراةفينازلهلاعبوقتلهالهامفيوهوخنقأكومودوسقتل291سنةفي

جانبيأمن!الذيالبريتوريالحرصرقائدلايتوسكونيتوسرشاهقد؟ن-صارعة

قدالثلاثةانوقيل.اكليكتوسوحاجبهمارسياالملكبعشيقةاصطدم0عندماالملك

لدىقائمةفياسمأموجدواعةطماالمصارعوحرضواالامبراطورقتلعلىتأمروا

السناثوأمر.حمهمحاولتهانيمارسيافثل9يعدقتلهمينويمناسماءفيهاكومودوس

غيرأنسأدفنوقد؟قةالكتاباتشاحمهومسحفاثيلهوكرذكراهتخليدنجعدم

بيرتيناك!.لخلافتهالقتلةواختار.هدريانمقبرةالىرفاتهتقلبيرتيناكسخليفته

وخلةءبيرتيناكسخلألهااغتيل791صخهحتىأهليةحربفيالامبراطوريةوظلت

منهاكلرشحتمتنافسةروماريةخس!هـيئفرقثلأثضدهوقفتالذيبوليانوس
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ونايجرءفيالعليابانونيافيسيفيروسوسبفوسبريطانيافيالبينوسو!للعرشقائدها

دحرثمالبينوسمعمتفقأرومادخولمنسيفيروستمكنوأخيرأ.سورية

.)13(نايجر.

العصر:حضارة

بموظفيناداريجهازتطورشخصهفيالاداريةللواجباتالامبراطورحصرصحب

منالبدايةفيالموظفونو؟نبارادتهويرفبونيعينرنبرالامبراطورمرشبطين

هدريانوعمالفرسانطبقةمنموظفينولراجاندوميشياناختاروقد.المعتوين

ادارةمنالادارةجهازتحولالىأدىمماالدولةدوائرفيالمعتوقينعددفقلالممارصة!اه

واخرج.حاالمالآنتحسنبموظفينمدنيةمصلحةالىمتباينةباختصاصاتقصر

عددازدادوقد.الولاياتز؟العلياالماليةلؤظإئفاغالبيةمنالمعتوقينهدريان

زمنهـ7الىاغوسطوسزمن23منالفنى!انطبقةصخالكبارالماليينالمرظفين

زمنوصارواوهدريانتراجانزمن3شيرأالموظ!.عددوازداد.قسبثير،في-ك!يوس

الضرائبجمعفيهدرب،ناملأحات-إنت.الاداؤ!هـوعجميععلىيسيما!رونا!؟خير

واستحدثالضرائبلمجعالخاصينالينالمت!امنبدلأصكوميونموظنونحلفاتد،ههمة

الضرائب.دفعمنالمتهربينضدالدولةمصالحق!مهيعقبحينقالماليالمدافعمنصب

العامالاشرافجعلالذيسيفيروسسبتهيوسزمنعنفرا!االحملماالمر!تيةووصلت

واسعأللحكوهـ4ايروقراطياالنظاموصار.الجريتورييه!امالح!بيدالاداريالجهازعلى

سبتيوسوفتحالوظائفبهذهإلفرسانطبقةالىهدريانوصد.ومتناسقأومتخصصأ

زمنومنذ.للجيشتحيزهعلىيدلخاالجنوداقوالماليةالمدنيةالوظائفبابسيفيروس

الثالثالقرلنوفيسابقينكقناصلغالبأالسناتمجلسيدخلونالفر!عانصارهدريان

العلياالفرسانمراتبفيالشواغروصصرتالسناتوريا"!ينةأحامنربالىوصلوا

والجنودالمعتو!فيمنمجندون؟نواالذينالدنياالطبقةهذهدرجاتمنتملأذلك.نتيجة

الىصرفرومانيينمنالفرسانتحرلالىأدىمماؤالولاياتالبلدياتوارستقراطي

ايطادمنالداخليننسبةقلتالأولالقرنوبعد.ككلالا!!راطوريةتمثلطبقة

4وصاكا)ءبالقرنالصغرىوآسيا61هـيقيةمنأولئكنسبةبه!ا/زتتو!ليوالغرب

اق!را!1*شالداخليننسبةزيادةوجاءت.الثالثالقرننيالحجريةوالعربيةسورية

ححذ6وادرت.نسبتهأعلىالمعتوقينطبقةمنالداخلينعددبهوصلوقتفيالشرقية

لطبقة(!وريسجوس)وجاهةالاكثرأوالنبيلامثالافتلفةالألقابظهورالىالأمور

كتلفةشرفألقابعلىالفرسانحصل؟.الثانيالقرننيرحميأصاروالذيالشيوخ
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ثيرثر)المثالىواللقبينهدريانزمن(امينينتيوس)؟لرفيعمراكزلمالىبالنسيبة

.(اكرينيوسفير)والمكرم(فيكتسهوس

خلفاءالثانيالقرنأباطرةعقفقدألسناتواضحلألالفرديالحمكوالفتىتميذت

غالبيةالعصرهذاخلالالشرخبلسوفقد.الشيوخجملسعنستتلةبصورةلهم

زمنفن.والموظفونمالح!سل!تهأخذحيثوايطاليارومالىالاداريةوظائفه

الأمنوحفظالحبوببتجهيزادارةفيالفرسانطبقةمنموظفونحل!كلودكوس

أعف!!منالأمناءجميععناستعيضالثاقيالقرنصثايةوفما،والطرقالعامةوالأممال

ح!متعينوحتىأحيانأال!ثيرخجملىولاياتشؤونيديرالامبراطوروصارالسنات

لبلنىتراجانتعينمنولنا.الأباطرةببطالثافيالقرنمنذمارقدالولاياتهذه

أهيةوقلت.مثالخيرماليتهالاصلاحشاتور!ةولاكةوهيكثبنياعلىالصنير

رجالمنخاصةلجنةهدريانراستحدثاوالتشريعيةالانتغا!ةالرظائفدالسنات

بنظرالشيرخجمل!أخذدونرمثا!االدرلةامدرقلاسثار!م!وفينقانون

منالكثرينفيهدخلحيثقبلمنعلههما!نعلىالشيئملس!ددلم.الاعتيار

.الفرسانطبقة

؟نتأكوسطوسزمنولي،(الفيسم)العامةالمالعةهناك!نتالماليةحقلد

مدخولاتالياترسلالقروماد(ساتورقالايراريوم)المركزيةالدولةخزانة

وأامبراطوريةسواهولايةكل.وفما!فةالدولةمرافقعلىيمرفومنهاالولايات

الح!ممنهويسحبالضرائباليهترسلالمركزكةاطزانةمنملىفعهنادسناتدرية

فائفأصالدوامعلىتبعثانالننيتنوأ!باممرولاكتاو!نت.العامةالمصروفات

لاعطاءخاصتعسكريةخزانةاكوسطوسواستحدث.المركزكةاطزانةالىمدخولاكا

فائف!فييايودعرومانخاصةخزانةفسبيثهانرفثح.الم!رجناطنودرواش

،،يمونجبوءباتر)الخاصةالامبراطوركةخزانةثم.الثريةالولاكاتمنالوارثةالأموال

تدارصوفاضهموعنداطاصةأموالهممناطزانةالى!تبرعنالأياطزما،نوكثيرأ

والممتل!تالأموالاطاصةبخزانتهصثروبىسبتهيوساطقوقد.الدولةمنأراضيم

عامة.مصلحةامار6قتوكعالاوأل!نوسناجمرمنافسههاتباعمئصادرهاالي؟فة

موطفوعنالها!ىالامبراطورخلوالدولةدخلبنكلوددوناليوليوصدفيوميز

الىوالمطاياالمصادراتنتصةالامبراطورمقاطعاتونمت.موارررخزانةلادارةخاص

الامبراطورية.الماليةمنمستقلثمممنظمبحيثونيرون؟لينولازمنلاسيهاكبيرحد
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واجتهدفيهالعليااليدوالايطاليينللرومانيكونانافو!وساراداصل!

الخدمةمنالايطالي!نترددم!ثكلةواجهولكنهايطاليامواطنيمنبندؤيكونان

الفربنيترابطالقالفرقمجندأالمنطقةأساسعلىالتجنيداتبعوبالتدريجالعسكرية

وغلاطية.بال!ثرقاليونانيينفنال!ثرقيةالفرقاماالمرومنةوالمقاطعاتايطاليافي

القرنفيكثيرأوازدادواالولاياتمنكلودييناليوليوصدكايةليابند-شنصفوصر

تجنيدهذهمموجاء.الايطاليينالىبالنسبةواحدالىخسةنسبتهمصارتجمضالثافي

البريتوريالحرسمراتبسيفيروسسبتيوسوفتح.فيهاترابطال!المناطقمنا!ق

وقدانواطنينمنالأولالقرننيالمرتزقةالجنودبعضصار!المقاطعاتص!نالى

بيعالىالرومانيةالمواطنةتعميموان.النصفالىهدريانزمنالأخيرتنسبةزادت

الررمانالجنودبينالقانونيالتيزازالكراكلازمن212سنةالرومانيةالامبراطورية

نفسهاوالاسلحةنفسهالتدرياعلىيحصلونالثافيالقرندالأخررنوصار.والمرتزقة

حلالروسانيةللفرقمقاربأالمرتزقةالجنودعددصاروعندما.الرومانيةالفرقمثل

فسبثيانزمنمنابتداءالنوميريتنظيهاتالعسكريةالمؤس!اتليبالتدريجعلهم

القتاليةوطرقهمبأسلحتميحتفظونالرومانيةغيراطدو!ثعوبمنعليةفرقوهي

ما؟نوظائفموتقابلأوامرهمفياللاتينيةاللغةويستخدمونرومانضباطويقودم

زمن28الىزبدلاء"1أغوسطوسزمنالفرقعددو؟ن.السابقفيالمرتزقةعليه

ازداد؟.(جنديألف.18)سفورسسبقصسزمنو33هدريانزمن3ؤنرون

عدد؟نويذللقالثافيالقرندألف"22الىافوسطو!زمنالف015منالمرتزفة

فرقةكلو!نت.صتيألف."4حوالطالثالثالقرنيدايةليالر!بافيالجيق

يثراذمثلاثةمنتتألف؟ضيبةوكل(كتيبةكلفي036-003)كتائبمثرالىمنق!مة

06-05جموعةبكل)جموعت!!منتتالفث-ذمةوكل(جندي012-001الثرذمة)

العامالقائدو؟ن.(تورماي)سايامنفمتكونالفروتصلاحاما.(حمند!

الفرققوادامرتهوتحتالرومانيةالمسلحةالقواترأصهو(الدوكسالامبرا!رأو)

تربيوني)ضبا!فرقةوبكل،(سيقيروسسبتهوسزمنبريفاكتوسأواللناقي)

في.الكويسترفبيدألجيشح!ابإتأ!،.(كونتوبركالعس)مساعدوملم(ملعتوم

بدايةاني.خيالةو726فاة0061الفرقةقوامصارجثروسجتيىسزمن

ويقودالسناتوريةالمرتبةمنرجالبيدوالفرقالجعققيادة!نتالامبراطورية

ذاتالقذافةهيالمهمةإ.جةمااساطسب.ألاتو!نت.الخمالةمنساياالفرسان

المط!أصىارعنللدفاعالمجانيقذأرقالمتحركةالأبراجثمتجرها.الجنولالقالعجلات

منمفولىخسةيسيرالأخيرةو؟يخا،والسلحةطدوالمنجنيقالمي!نييىوالمقلاع.الهاصث
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كلمحلىدروموخسةجميعهمتغطيمدرعآ15رؤوسهموعلىصفبكلخمسةالجنود

الآمامفيالخسةويكوناكسامممنالآسفلابزطاية(يابمعد!253)جانب

ويستخدمالواطئةالاصوارفاثالمدنلاقتحاممنحنينوراهمالع!ثرونبيفاواقفن

حيثالبحرنيا!لقاذيفثلافماماك!مىهناد!نالبحارني.سلأالباقونالجنود

العدوسفينةالىعليهيعررنك!رأومدونالعدوبسفينةصفعنتممقدمةيلصقون

والخناجروالرمحواليف؟لد!مالأخرىالأصلحةكانبالىهنهكل.يثاتلؤ

ا!مبراطورعليهحمماالذي!ل!نيت!عىالروبانالجنودأحذ!ةو!نت.،فرها

حديديةالجنديفساصرمرتدكابرتبةخاصةبمسامير6مزودو؟نت(!ليفولا)غايوس

ذفبية.والقائدفضيةوالضابط

قوةمنالجيشتحولهواكوسطوسمنابتداهالفق!كخىفيالمهمةالتطوراتمن

علىالطهيعيةالهايةذاتالأ!زاتيجيةالأماكنليترايطحامياتجيوشالىميدان

والراينوالدانوب،والهينل،المحرا.طولعلىمصئةمعسكراثعندالحدودطول

الطرقوحميت،ونوميريرمرتزقةررمانيةجيوشبهاوتراولالمعبدةالطرقالماتصل

ففى.المرتزقةمنجنودبهايرابطصنيرةثلاع!صا!نثالقلهتس!سكرثة

حوالطلمسافةوقلاعحصوننظامجمميهاالمانيالمالررمانيةالحدود!نتالثالثالقرن

دوميشهانوبدأ.الدانوبعلىهاينهايمحقالراينعلىرهلراكنرمنا!تطهملأ345

تتخلالاأرضيةتعليةمنيتألفالحدودهذهطولمحلىمستهريحدؤخطبتأسيس

وشيد.بطرقبعضمعبعضهامرتبطةوقلأعالخشبمنوافعةوأرواحخشمةأ!طر

فيالأسوالبحرحقالراينمنالشماليةأحدودطزاعا!عسكر!ةظرشأتراكان

قدام9ارتفاعال!البلوروأشجارجذوعمنسورأهدر!انوبقوافركيةالعر!ة

اسثامة.أكثرجعلهابأنالليهتيسخطوقوىقصر؟،المراقبةأبراجليالعمللتسهيل

سورأبمدفماكراكلالهاوجعلالطابوقمنأبنيةالىالمتقدمةالقلاعانطونينوسوحول

الرومان؟ن.أميال501لمسافةيمتدأقدامأربعةوع!"أقدامتسعةارتفاعةالحجرمن

الحمىمانطبقةفيهينثرونثمالطرثقم!نيحفرونف!نواكبيرأاهتامأبالطرقيهون

ذلككلويفطيالجيرمنحميكخليطمعالهررشةالحجارةمنطبقةفوشاويضعون

المسطحةالحجارةمنكبيرةبكتلكبل!لىوأخيرأوالجيرالمسحوقالطنمنبطبقة

و؟ن.0153-09بينالطريقصكو!كوناالأخرىكشالىالواحدةمرصوفة

فقد.المرتزقةللجنودالدائمالاستنفارالهدودطولولالدالهالقلأعتأسهىنتيبة

الحدودعندالأراضيأنيهموتمنحالثانيالقرنبدايةمنذدائميةبمورةيسكنون؟نوا
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سيفيروسسببهيوسوآعص.حدوديةقواتصارواوبذلكوحمايتهامنهال!ادة

التىالمدنوتوسعت.الحدوديةالمناطقبعضفيالمدنيينالس!نالىنف!هام!عازات3

الصرحونوالجنودالمحليونالتجارسكنهاحيثالدائمةالعسكريةالمستوطناتحولنمت

المدنهذهومن.(البلديات)الذافالح!حقالثانيالقرنفيالأباطرةمنحموالذين

بودابستوفيناو(ماتيا؟أكوا)فيسبادين،(كومموكرنيتا)ميتر،(بونا)بون

أووالبحارالأنهارعلىالواقعةالمدنوصارت.(سينغيدونوم)ودلنراد(اكوينكوم)

عنديرابطانا!عطولانالرومان؟ن!.وأميةورخاءسعةأكثرالتباركةالطرق

.والتبهيزاتالجيوشلنقلوولاياكارومابينبحرأالارتبارولضانورافينامسينوم

وفاةلدى28مارت13الزعامةحمبدايةنيالرومانيةالولاياتعدد!ن

الولاياتوتقسيمالمغزوةاك،طقتنظيمنتيجةالثالثالقرنفيكثيرأوزادتهدريان

ح!مانذصلرناوقد.الثوراتاحتهالوتقليلالخدماتوزيادةاداركالتسهيلالكبى

أسياأما.البريتوريةالرتبةمنافولينمالح!صنفمن؟نواالسناتوريةالولايات

وثلاثةكويستزنحولقنصلكليعاونو!ن.السابقنأقناصلبيدعتكرةوافريقيا

ح!مأيكونواأنفأماالامبراطوريةالولاياتح!مأما.مخولبريتوربدرجةليناقي

حا!و24نحولأقنصلأ11هناكو؟نماليةوكلا.او(اوغستيليغاقياوا!مةبسلطة

ما،نمنتتألفولايةكلو؟نت.مالوكلاءوتسمةهدريانزمنواسعةبسلطة

السياسةمبدأصارالزعامةحمبدايةومن.قرويةأوقبليةوجاعاتامنظمة

وقتفي،الهليالحمأعباءتتحملبلدياتالىالقرويةالمجكعاتتحويلالامبراطورية

،ومتحدةحرةأصنافثلأثةالىمنقسمةالجهرريةعمرنيالولاياتاجمتهعاتله؟نت

أجيةغاصارتالزعامةفترةوبدالةالعصرثايةودضريبةودافعةوممفؤآ،حرة

مستوطناتالىمتحدينحلفاءمنمفتهاحولتوبعضهاالضرائبتدفعالحرةا!قمات

وأجديدةمستوطناتتأسيسنتيجةالنوعيغكلأمنالمتوطناتعددوزاد.رومانهة

فيسبيثانزمن(البعيدةاسبانيا)بإج!ففي.الولاياتمدنفيمستوطننناس!ن

لاتينيةمدينةو92الرومانلالواطنينبلدياتوثمافيمستوطناتتسع؟نت.هناك

الجاعاتتحويلتشجعالدولةو؟نت.الجزيةتدفعجاعة12وااتحاديةمدنوثلأثة

عددانخفض(القريبةاسبانيا)تيراكونينسيسفيفثلأمنظمةبلدياتألىالقروية

علىالحصولوان.هدريانزمن27الىفسيثيانزمن114منالقرويةالمقاطصاشا

الرومانيةالمنزلةوتفتحالراسضريبةمنالاعفاءممهمجراللاتينيةاوانرومانيةالمنزلة

منمعفوةالرومانيةالم!توطناتو؟نحاوالعسكريةالمدنيةالوظائفاجميعالىا!ريق
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فالبلد!اتجعالىالرومانيةالمواطنةكراكلامنح212سنةوفي.الأرضضريبة

الرومانية.

ونوكرالسوطيةالايكندريةهيمصرفييونانيةمدنثلأثهناك!نت

--الاسكندركةعداالمدنهذهو؟نت.بوليىانطينولهاهدريانواضات

يميالقللاضطراباتنظرأ)الاسكندر؟،به؟شاوقتفيالبلديةيالمرسات

ضنقرىزالمىالثعيلقعةوعاش.امبراطوريونموظفونجمكها(فيهاماتنثب

وصالا!رال!اتتنظمولأجل.البلادأرا!نىكالبةتمتلكالدولةو؟نتمقاطعة36

مرت!طينفتلفنبموظفينمت!ملادارينظامبمصر؟نفقدالوثائقوحفظالصرائب

من(سنويأبوشلملأين5)بالقمحروماتزودمصرو؟نت.الاسكندريةلمالعاصة

لىصناتجملسسيفيروسسبتهيوساستحدث002سنةوفى.العينيةالأرضفريبة

.المظطعاتعواصممنعاصةكلدمدينةوجملسالاسكندرية

وروظنفينيقيينمنيتألفونس!نهاو؟ن،كبيرأصقليةعلىالرومانيالتأثير؟ن

وأرا!يالساحليةاليونانيةالمدنبينمق!طوأراضيهارومالقمحمهمامصدرأ!كل

لررمامهمةسردينياوظلت،ؤفداخلالمدنالقليلالفينيقيالغربثم.الامبراطور

اما،قبليةأنظمةتحت؟نتأنهاغرموالئهاوصلاحيةوالمعادنبالحبوبلثرائهانظرأ

والمراعي.الناباتتفطيهاأراضيهافنالبيةالمدنمعدومةف!نتكورسي!

صدكرلأو؟عابالحبوبرراعته!أ!شتهربتهاخصونجماآدولاتمافسالرمصرالميهمنولاكاألامبراطو

يةالحضالمرانرزادتاكوسطوسزمنومنذ.وزيتهاوخمورهاوكرومهاقحهابثلث

والآثارافلفاتكثرةالرومافيالاحتلالفترةفيازدهارهاعلىيدلومماكثيرأبافريقية

لماالآنهيالمدناطلألمنالكثيروانبالمجمروماتوازي؟نتفقرطاجة.الرومانية

بالركما.الاهقام6!ءمدعلىالرومانيةوالقنواتالمياهخزاناتبقاياوتدلالصحارىوسط

المهمةالافريقيةالمدنومن.هدريانزمنمنذالواقعفييبدأافريقيةازدهاروان

ولبتيس،وحوسوتوبوروما،وقيصرية،وهبوريجيوس،وهادرومانتوم،ست

منظصةشصا!مذاتوثهسدروسالحاليةالجزائرفيتمجادخرائبوان،ولامبيسش

الس!نكاتاثر.الخ..عامةوبناياتوأسواقعامةومكتباتومسارحمياهوتصريف

المسيحية.لانتشارمهمامركزأو؟نتالرومانيةبالحضارة

الدولةملكالمناجمو!نت،الثافيالقرنخ!اسبانيالمالثهينةالمعادنانتاجقل
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معوتصدرهاالحبوبفيمصريناذ!بايتي!انتاجو!ن.والمساجينالعبيدفيهايعمل

نرون.زمنمنذزادتوكثيرةواسعةالدولةأرافيو؟نتروماالىوالخرالزيت

ولي.ال!ابقةالفتراتعكسفسبيشيانزمنواحدةفرقةبأسبانياترابطى؟نتوعسكريأ

نظرأبأسبانياالحضعريةالمراكزوزادت.فف!الخامةفرقتهاتجهزصارتالثانياقرن

المدنوبقاياالآثاروان.محدودأالكبيرةالمدنعددفيهظلوقتليالأباطرةلتشجيع

افريقية.مالىالىتصللموانكثيرةا!عبانيابكلالرومانية

وتشهدالفترةهذهخلألوازدهرتالرومانيةبالصبغةالناربونيةغالةاصطبغت

فيوألملعبأورنجعندالجماكتنكألمسارحأمثاقفي-!الرومانيةياالبف؟رر-ةا-!اجمذأ

ناربومدنفيالنصروأقواساوتونمدينةوبواباتميهسقربغاردوجرأرلش

درجةأقلكوماتاغالةرومنةو؟نا.غنيأيونانيأميناءمرسيلياو؟نت.الخوارليس

فيالايبريونفهناكرسيأيختلهونالثلاثةغالةمقاطعاتس!نو؟ن،الثانيالقرنفي

الولاياتهذهواحتفظت.بلجي!فيوالالمانلوغدينينسشفيوالكلتيوناكويتانيا

وغنيةالصناعةمزدهرةو؟نتلوغدونومعندوعاصتها،6ادلمناطقاالقبليبالتنظيم

.المعادنوكثيرةالزراعة

هدريانجاءولما.والمدنالسهولفيالاالرومانيةبالصبفةبريطاشياتصطبغا

مركزألندنوصارتترسختوقد.الخولكسزولندنويوركلنكولنمدن؟نت

فيوكزت.وارداتهابفائضمانيالرهالجيشتزودبريطانياو؟نت.مهماتجاريا

بقيتالرومافيشالقثرةوتحتالملاكينوبيوتالواسعةالزراعيةالمقاطعاتبريطانيا

.المدنعتاللاتينيةاللغةانولو!طتيهبريطانيا

الأباطرةرشيدالفلافينزمنرومانيةمقاط!!اتوالسفلىالعلياالمانياصارت

السلتمنخلي!االمانياوس!ن.هدريانحتىدومضثيانزمنمنوالطرقالتحصينات

العصرهذاخلألالرومان!دها*قداالمابفيالحا!!المهمةالمدنبعضوانوالجرمان

وغيرها.تراجانشيدهاانش!نوخانتينونيهفيجنكلوديوسشيدهاالتيكولونامثال

الريفية.القصورالمنطقةنيوكثرتالسفلىلألمانيامهماحضاريأمركزأتريفسو؟نت

التنظجاتوتعمهابالزراعةغنيةو؟نتأنهبرىالرابنضفةعلىالسفلىالمانياوتقع

مستوطناتالأص!،ني،مدكاايطاليالثولمماثلةاةخصاديأالألبرلايتاوكانة.القبلية

وكلا.(روغينسبرغ)وداث!(ريجينا(اوغس!هـغ)فنديلكورومأمثالرومانيةعسكرية

المجكعاتكلوديوسونظم.نوريكوممدنفيكثيرونايطاليونسكنها!طتيهالولايتين

.بلدياتالىوتطورتالايطاليةنم!على
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.بالغاباتومليئةبالرصاصغنيةنوريكومو!نخافيهااطديدمناجمواستغلت

و!نتالمدنفيالمتوسحلةالطبصوبيدالوديانفيخصبةنوريكومجنوبأراضيو؟نت

بانونيا.جنوبرومنةفيكبيرأثروالاأتقدهالمفاطعاتأكثرنوريكوم

وف!الةكطلمحةطولمةلثاوطلتوكلننو!راثنالموونمنخل!طدلماثها!نت

اطانو!نتوخللالها!سطوسزمنسربانهةمسنوطناتالموالىهوهارتالطخلل

كلالمدنمنالكىوحصلتحضاركةمراكزكناهسهاتفس!هانوطأ.!فأ

!ودنتعالرومانثوالدولاالاطالهقالمثهين"الأرافيأحنو!نت.اليلدلأالهؤق

المرلزئةالهنوفىمنالكلئطو!ن9الحد!دمناحمامنو!سنغجوالز!تونواطرالهيوملا

لهدوفىباداليالعسكر!المركزف!نتالملهاوموكهاكانونهااما.دلاثيهامنكندون

ملىثراكانتضلراتضس!نناتاللانولأ!ئمالداكهايه!نتوتتداللانومي

الص!ىأسهامنحاماث!ااسكنتوئد.لهافزؤلدىمنهاالملهاالطمئات

وستوطناتالورمازاطعئىلوحودنطرألاثهنهألملأثاكهاوصارتومصوركة

!كت!ثمدن!اولتالهصةوأراض!االذدولجمناكمفنهةطكهاو!نت،المدرحن

هندماورسكلؤزمنالاولاكةدننطمفلمالسنلىمومهااما،الئر!ةالطيفات!ا

الررنا!ةالمدفىكلملتوثد.اقنولكةمنذررماحمفث!نتا!اولوترات!االهق

الزاصةدالفعاللررماوأخضتالرربانهةالسهاثةالنطالأمودالبحرساحلول

الأصالحرررمارحرث.الأساللالطنوميطولمحلىالقوكةالقلاعوبنيتالداخل

احنلالو!د.الئرملدالهدؤلراهالرونانهةالموادهىفوكةولقاتواحنفالت

ا!لهينوال!نالصنانعةالمدنالعسكركةالتلاعكنالأراضذمتلمو!سهاالررمان

المتوطنونالفرى!صفلآمالىداضاهفمارراال!مانهةالحقوقعلىالاثركا.وحمل

الىمث!ا*!ؤحضالاذو!نراصاولاكةس!نو!ن.أثركا.أرافيملا!الورمان

لادالطنوميوحنو*وسطمنطقةافليدمنت!ثرتقبلمنو!نواالأائلالمقدونن

والمئدونعونرالكلتالسكهتعونوثاهمالفر*دسالملالهرينوامتزجواداكعاذلك

كلتطل!تالقترا!اوت!ثمل.مر6مقاومة!دالرومانالىاضرأوخضوا

ولاكةوسارتال!ركهةوترا!االهالهةلمفاركاعامة!مور6والاجميالأسودالبحرت

وأص!االحضرتالمراكزتفهةكلوهدركانتلجانوعل.كلودورسزمنررمانية

ئالهنسداسلحهاووانط!ومدوقناة(الحالهةادرنة)هدر!انوورلسمدكنةهدركان

الاحتلالتحتتراصاهرتازوقد،يالماهاستنبولتزووماتزالالرايعالقرن

الدمافي.
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معركةدانتصارهلتغليدنيكوبوليىمدينةأبررسجنوبداغوسطوساسس

المراكزتأسشروماو!ثبعت.اليونانيةبالألعابالاحتفالاتمركزوجعلهااكتيوم

ولايةابيروسهدريانوجعل.القديمدودوناموصوأحيتالداخلفيالحضرية

فلممقدونيةأما.(الغربيةاليونان)وأ؟رنانياايبجهبحرجزر!اوالحقامبراطورية

موقعذاتأثاغيرالرومانزمنالس!نوقليلةكثيرةفيهاالحصريةالمراكزتكن

الواسعةالأراضيوتملكتبال!ثرقايطاليايربطالذيالطريقعلىتقعحيثاستراتيجي

بلدظلمقدونياداخلانالاالرومانيةبالصبفةتأثرهامنوبالونم.الرومانفيها

*ورعاةفلاحن

تجنولمومقدونياوملحقاكاابروسعداالقديمةاليونانكلكلتفقداليونانأما

للزراعةيكنولموسياسيأاقتصاديأضيفةوظلتالفاقةكيرلهاالرومافيالاحتلالمن

عاملوافقداليونانيةللحضارةالثافيالقرنأثاطرةلاحترامونظرأ.شأنفيهاوالصناعة

هدريانوزينالضرائبمنالمدنكلواعفواوأسبارطةاثينالاعمابرفقاليونانبلاد

للدراسة.يقمدو!االرومال!ابناءواستهرللسياحكعبةوصارتالضخمةبالبناياتاثينا

الرومافيالاحتلالفترةخلالالاقتصاديالرخاهدعنفوا!االىالصنر!أسياوصلت

صارت165سنةوفما.المعابدأرالدولةملكوأخرىخاصةبينمقسمةأرافيهاو!نت

بالناباتغنيةو؟نت،بيزانطيو3فيهابماواحدةامبراطور!ةولا!ةوبونطىييتينيا

مرمرةجمرعلىاليونانيةالمذنمعمتينةتجاريةعلأقاتوفاتوالزيترنوالمراعي

برربامندايوكريسوستوم؟نالولايةكتال!ومن.(.اوالبوسنوطلاسودبروورنتيس)

ماريكونفيهاكاكلايقلهامركزأمارتالمحط!دهوعند-دروو!س!لمىواريانوس

أسياولايةثم.لوقيانوسذكرهالذينيالدكالالصروتالاسكندرموحىو!االننوعي

ولايةحميتجميثالمدنكثرةو!نتولركامومايخهسوس،ازمير()حمرنامد!اومن

اطصبةأراضيهافيثرية؟نت!.الررمانهةالآثارالآن!اوتكلرمدكنةالخمائة

السفسطائيةالهركةظهرتأعياولما.والكتانهةالصوفمةوالمن!وجاتوالمرمروالأخثاب

كثتاجناسمنخلعدأسيااقلمداخلو!ن.الأولىالمسحيةنمتوبهاالحديثة

تحتبنفسهانفسهاتحممدنجامعةليشاف!نت،فتلفةوعاداتمتباينةولنات

جنوب)ونياولي!بيسيدياومارتوكلاطيةبامفيلياثم.الامبراطوركماالاشراف

ليسترا،(قورنهة)ايكونيوممدثاومنفسبي!ثيانزمنمنفصلتنولايتين(كلاطية

الرس!قف!نكلاطيةشالأما.الكنائىبولسالقديسأصحيثودر!

على-اغوسطوسنققالذيوأكوسطوسرومامعبد؟ن(انقرة)انكليراوؤ.واللفة
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لمالك!الأمالآلهةعبادةمركز!مسينوسمد!نةثم.(غيتاي)وصمنجزاتهجدرانه

مملىذاىفس!هان!دستقلةرلا!ةكل!كهاوصارت،المهمالتجاريالمركزتاثيوم

ولتالمدنوشحدتالحرقبهاشقتحهثالررمانزمنوازدهرتطرسوسفيولاية

تصشحضاركأالمتغلفةالقبائلظلتحيثوطوروسالفراتبينكوماغينثم.القون

وربطوهاالطرقبهاالفلافررنوشقسور!ةالى72سنةفسييشيانوضها،جبالهاني

و؟نتيبر!وسضنها!فقدكبدوكيةاما.التجارةنمىمماوالاسودايجهبحريبمنطقة

ارمهنياثم.قاسيةعاطفيةطقوسفيهاونمتوحيثينويونانيينفرسمنخليطأس!نها

الارامية.س!نهالغةو؟نتوالفراتكبدوكيةبينالصفرى

س!تحضرأقطرأو؟نوالعسكريةالاقتصاديةلأهيتهالرومامهمةسورلةولاية؟نت

قبلللسيحيةمركزأومارتوسلوقيةوافامية،انطاكيةأمثالالحصريةبالمراكزعاجأ

ودورا،وتدمر،وحمص،دمثقوهيالقوافلمدنثم.بولسالقديستحول

الساحليةفينيقيامدنوهناك.الكسعبادةمركز(هليوبولش)وبعلبكيوروباس

يافا،الساحليةبمدثافلسطينثم(بيروت،ربيريتيىوجبيل،وعور،صيدا)

الولاكةو؟نت.وسبسطيةوطبريةقيصريةمثلالجديدةومستوطناثاوغزةعسقلان

حقمستقلةوظلتروماحليفةمنزلةالبدايةنيقبلتقد(الحجريةالعربية)العربية

القوافلتجاؤتؤمن؟601سنةالحبريةالعربيةولايةباصمولايةالىتراجانحولها

الأمرال!حرمنالجدكدةالولايةوامتدتالأحمروالبحرالجنوبيةالعربيةمنالقادمة

كالقلاعمصنرومادطر!هنالىو؟نجنوبأدمشقحدودحقشمالأم!روحدود

احراهو!د.ال!ئمالالىو!ببطرامارأالجنوبيةالولايةحدبودحقوالحاميات

فراعتهاولتالانبارربلادهرتازولكنوالسياس!التجاريالمركزبصرىصارتتاجان

كلعئروقدوصهناهالنقيليالحزاناتولنيتالقنواتوشقتالرومافيال!لامعصرفي

واثرت.وموأبايدوممنطقةليومدينةوخزانوقريةقلعةخمص!ائةعنماكزيدبقايا

والبحرالعرلطبلادمنالتجاريةالقوافلطريقعلىلوقوصاوجرشو!رىبطرامدن

.الصنرىوأسياالمتوسطالبحرالىالعراقومنالأقمى.والشرقدمشقالىومصرالاحمر

ال!المرائبمنموارعلىوحصلتالطرق!فةبهاتلتقيطبيعيأعمنةبطراو؟نت

والجليلالأحمرالبحرمنالطريقعلىبصرىوتقع.المارةالبضائععلىفرضتها

مق.و

مصرليالبطالمةاتباالقوالماليةالاداريةالتنظيهات!فةاغوسطوسأخذ

أوبمصرالحصريةالمراكززيادةلىركبةهناكتكنولم.الثافيالقرنخلالواسيهرت
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وأبقت.يونانيينبس!نانطينوبوليىمدينةهدريمانوأسىالرومانيةالمواطنةمنح

تلوالذينالاباطرةوشبع.مقاطمةلكلاداريةلعاصةالقرىفيالقديمنظامهامصر

الآنواستوطنبالدولةالمعابدأراف!والحقتمصرليوالصناعةالزراعةأ!طوس

والرأسماليينالمالكةبالعائلةاطاصةالزراعيةالمقاطعاتونمتالمحراهلالمصرحهن

وظدتا!هوارالىيدجأونالمصريونالثوارما!نوكرأ.الأولا!نلالدمان

العليةالاءديميةواضحلتقيصرزمناحترا!امنيالرنمعامرةالاسكندريةمكئبة

منكثيرنموعصرالثافيالقرنو؟ن،العلاهمنلكثيرمركزأالاسكندريةواسقرت

111فيا.جم!رالمدن

الرومافيالسلامزمنكريترازدهرتا،سناتورتولا!ةوقورينةكر!ت؟نت

القنواتوحفرتالطرظبهاوشقتومصرأسياالىالتجاريالطريقعلىلوقوصا

وكثرتغروتينعاصتهااكوسطوسعروقدالواسعةمقاطعا!افيالزراعةاوتقدمت

قورينةني.6،سنةدمرهاالذيالزلزالبعدالثافيوالقرنالفلافيالعصرفيبنايا!ا

وا.قورينةسوقفيذلكتخلدكتابةوهناكالجنوببدوفدبحملةأغوسطوسقام

يحملرنس!!انصفصاربحيثتراجانزمنحقفيهارومانيةمستوطناتأيةتؤسى

الليبينالفلاحينمنال!نأكثرية؟نوتتفيالثافيالقرن!ايةنالرومانيةالجنسية

وقد.المشاكليثيرومنماكانواكثيرأالذيناليهودبعضوفيهاالعشائركماالنظاميتبعون

زراعية.قورينةظلت

؟نتحيثالزعامةعصرفيوالقوةبالسعةعنفوا!االررمانيةالامبراطوريةوصلت

مليونالمائةيقاربونوس!نمربعأميلأمليونر53حولىماحتهاتبلغأرافيتحم

هذهوضنالهلنستية(البلديات)الهلياطمذاتالمناطقمنتتألفو؟نت.نثة

جمعيةمنهاعليةبلديةجمالسهذهوحوت.وأسياوأفريقيةاليونانفيالمدنمنكثير

القوانينتشرىحقالشعبيةوللجمعية.سنةكلينتخبونالسنفيكبارومجلىشعبية

ذاتالايطاليةالمناطقثم.السابقننمالح!منفعادةالسنفيالكبارجملىأعضاءأما

ثمتيصركوليوسعليهوسارايطاليافيالنظامهذابداوقد(البلديات)المحليالحم

فيسارتال!الدانوبوولاياتوالمانيا،ودرعلانيا،كالة،اسبانيا،افريقيةنيطبق

رعددكوريا)وجملسهاموظفوهاالمناطقهذهلمدنف!ن.رومانمطعلىالمحليحكها

يعاونهما(مديرين)اثنينمنلجنةالمدنشؤونويديرالشعبيةوجمعيتها(مائةأعضائه

والاشرافالهليةبالادارةالمديرانويقوم.جيعأينتخبونوكويستريناثنانعت!بان

.سنواتخمسكلالس!نواحصاءالقضاءعلى
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أصعلىالمفررفةالصرائبزيادةفيالسببهيالدولةمصروفاتزيادة؟نت

وشقالحصونوبناءوالحروبعددهلكزةالجيشم!وفاتزادتفقد،الثمعب

البريدنظامتطورجانبالىأيضأليفالت!باهظالاداريالجهازو؟ن،الطرق

والمسارحوالمعابدوالقنواتوالجسورالطرق)العامةالمرافقبأعالوالقيامالامبراطوري

الصرائبفداحةو؟نت.والتربيةالصحةمصروفاتجانبالى(العامةوالهاماتا

اوريليوسماركوسالامبراطورمنالجنودطلبولما.الثوراتمنالكثيرفيالسبب

تتسالونهشيهكلاناعلوا)لهموقالالبائسةالميزانيةحالةعلىأطلمرواتبمزيادة

الوضعواضطر.(واقاربمأهلمدماهمنيستخلصفانهالاعتياديةأجورلممنأكثر

قللفنيرون،وزثاتقليلاوبالعملةالثهينالمعدنتخفيضالىا!باطرةالمضكربالمالي

وماركوس%15النحاسنسبةتراجانوقلل%01بنسبةالدينارنيالفضةوزن

فضة%،6تحويانطونينوسعلةو!نت%04سيفبروسوسبتيوس%25اوريليوس

الذهب.علىنفسهالأمرطرأ؟.فقط

موظفوهفكثروتشعبهالامبراطوريالبلا!تناميالزعامةعصرفيروماشهدت

علىنفوذطاو؟نالتشريفاتورئشالحاجبهناكف!ن.درائرهوتعددت

مرافقيهوالفرسانالشيرخطبق!بنمنيختارالأخيرو؟نكبيرأالامبراطور

-3حسبيتقدمون؟نواالمناسباتوفما.الأصدقاءاسمعليهماطلقالذينوستثاريه

منوآواللباسوالطعامالرواتبلهميقدمحاشي!ةثريكلمعوصار.ورتبهممراكز!

واستخدم.بالعبيدوالمدنرومافيالأثرياهقصوروعجتالمواطنننوغيرالمواطنين

العبيدعددقلالزمنبرورولكنوالمناعةالتجارةفيكبيرةباعدادالمدربونالعبيد

؟نواالعبيدمنفالكثير.العتقوزيادةاغوسطوسبعدالخارجيةالحروبلتوقف

العمل،فيلاستغلالهاالأموالرؤوسلمميقدماوموكمعندسيدلمبوصيةيعتقون

العمل،فيلاستنلالماالأموالرؤوسلهميقدماوسيدلمبوصيةالعبيدبعضوتمكن

كثرالعتقلزيادةونتيجة.جمعوهالذيالمالمنأنفسهمتحريرمنالعبيدبعضوتمكن

ونسبأحدأفوضعالمحتععلىذلكتأثراغوسطوسلاحظوقد،المعتوقنالعبيد

أوبالتصويتحقالرومانيةالمواطنةعلىيحصلونالذينللعتوقننيكنوا،للعتق

لبسحقعلىالامبراطورمنحصلوااذاالاالبلدياتأررومافيالمناصبعلىالحصول

زادفقدالقيودهذهكلفنوبالرنم.الأحرارالمواطنينامتيازاتوأعطامالذه!اطاتم

والصناعة.والتبارةالادارىالجهازوظائفنيمنهمالكثيرواستخدمالمعتوقننعدد

بحفركلوديوسابيوسالضريرالمراتجابدأوقدمهمارومامدينةفيالماهتزويد؟ن
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زادوقد،منهالم16!دكلوعع.م.ق،18سنةلروماالماهتجلي6قنااول

الما.!نتالشعبهةاطاصةالمنازلود،مكعيمزملصعنللاهررمااستممال

العصرود،ررنجزتمضغةكوساطةالعلهاالط!قاتلىتوضغخزاناتالىترفع

مرماو!ن.الآنحقكستضمما!زال!عضهاقناأعثررنيروبا؟نالامبراطوري

.رالمنشأتوالهاماتالهنا!لدرريدطممةرنهسةقنواتكثلاثمزودةخزانات

وسطمبنالأسنةالمها.تتلئىالأنالموحودةكلوا!ماكص6قناو!نتكالمواسيرواعتنوا

اليبر!دوتصباالمدكنة

المدوضةالرصموتلةا!ماوالحرقالفرسنةكلوالفضا.،السلام!نالتبار6لي

اطالهامواررالىالنحارفقلم.التبار6هاراؤدا!عباكأالواحدةوالعملةالهدؤعند

اوم!تهالمرلهسأمهناهناورالىخلبمولوركتولىو!نتالامبراطور!ةا!ا.مم!من

السلعوتدزكامضالتاجمحداالحرالسوقسعاسةالدولةواتبمت.التحرول!إ

والعراقفاروانالوسطىأسهاطردقمنالمينمعقائمةالتبارو!نت.الاستراتجهة

ةالعر!الىمصرموا*منال!لنوسارت.السوريةالهر!رللوادهمفااستحصل

!عثاثل!بازار!الهنددالرومانطالعملةالكثدمنولوعلروسلانفالهندالجنو!ة

51ومواملفاوممكلالملاورحزكر؟ثبهمعالرربانوناحر.الحافىامرالهامنهندلآ

ماركوسذمنالمىالىر!ومادوفدومىلالصهنهةالمصادروتذكرالصينكنومط

الثطلىالأمودالبحرساحلمدنطرسصررساثاخلمعتاكروا!.امرلم!س

دطلآ!والبلطعقجنوكأوالسوثانالافر!ةالصحار!ل!خلالرومانالتبارمرصل

الولاكاتومعثا!طالهاأوالثرقدصوا.التبار6لكلأنشطينالسوررونو!ن

معنشطةتجارعلىوهدركانتراكانزمنمنالمكتشفةالنقودوتدلل.الفر!ة

هولن!ةمنالساحلمئبعنالدنماركالىالررمانالتبارووصلو!رثطانهااكرلندة

المحاطرونوتحري.فالسوثدالبلط!جمرالىلمالثستولاالىالل!نو*نهرأخررنواتبع

عندالك!البحراتالىررملوادلنادورأسمنال!ثطافركهةساحلالصنانص

ثننالطرسرهناد.الهبشةداكومومملكامصرونالعلاقاتقوكت!مناكاالنهل

اطلبمأرفاكرانالعراقالىلمومنوتدمرفب!ىطراالىاوكز6الىاطنو!ةالعرمة

فال!ثرق.انطاكمةالىاوالعط

العبهدوكل!رالدولةالأكاطر6!دلىالماللئركزنطرأالمصرخلالالمناعةتقدمت

والتبا:الزرامحةفىالأموالاستثارتفنهلأنفرالرخ!عىالعملكدمونالذرز

تنهعةمنالمملأمحا*احبامالى0أث!الولاكاتماعاتمنافسة!نفنلأوالاق!راض
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وعا!والفخاريةالبرونزالأممال؟نتالمهمةالايطاليةالصناعاتوبين.صناعاتهم

غالةكوموفيف!نت.الزخإنجوعلوالصوفيةالكتانيةوالمنسوجاتوالطابوقالممابيح

ليواريتوما!ونزلصناعةمركزأ؟بوار؟نتالحديدلصناعةمهمامركزأالقريبة

منافستهاطاصالقطاععلىيصمباليممانعها(الامبراطور)للدولةو!ن.الفغار

الالتاجذاتالصناعاتومارت.الرماصيةوالأنابييوالمنتالطابوقمناعاتمثل

ثمالأحرارالعمالفهناكاصنافعلىالعمالو؟ن.جنبالىجنبأوا!دودالواصع

الايطاليةالصناعاتلبعضالنزيرالانتاجذاتالصناعاتقسنوان.فالفبيدالمعتوترن

الىالمجونزيةالأعالصدرتفقدالأولالقرنلمالولاياتالىالتصديرفتحالى!ود

الىوالزجاجخاصةوالشمالالنربالىوالمصالهيحالاري!والفغارالأليعبراقطار

الفخارينافسغالةفخارصارالفلافينزمنومنذاالدانوبواقطاروكالةاسبانيا

تناذ!والفضيةالبرونزيةكالةصناعاتصارتالأولالقرن!ايةولىالفربلىالاريق

كولونعندبركزهاالزجاجيةالصناعاتوالمانهافالةواحتكرتالاعلاليةاتالوار

مصرمناستوردواحيثصادراثاروماوارداتوفاقت.الامبراطورلأكربلماالتبارة

والمنوجاتوالأصباغالزجاجسوركةومنوالدهونوالهلىوالورقوالكتانالزجاج

الذ!تونزيتاليونانومنرالهدكدالصوصةالمنوكاتالصفرىأسهاومنأطريرية

والأتشةوالصوترالذهيوالنحاسوالقصد!رالرصاصاسبا!اومدرت.والمرمروالتين

الصوفيةوالمنسوجاتواللحومالزرا!ةالمنتوكاتوفالةوال!مكرالزيتوالخروالكتان

مناطقومنوالدجاجوالمبعدوالماشيةوالأساكوالحد!دوالفضةالذدولبريطانياومن

منروماتواستور.والعبيدالوحشيةوالحواناتوالجلودالهد!ديةالممنوعاتالدانوب

والحيوانات6السلحفاواساتوالباراتالكريمةوالأحباروالعاجوالحريرالقطنالهند

.النادرةالوحشية

أرافيواستنلتالتقنعةوتقدمتالس!نلغالبيةالأساسيةالمهنةالزراعةظلت

اليناووصلت.والمرييةوافريقيةالدانوبوأراف!والمانياوبريطانياكالةفيحمدكدة

خلالاعلماليالماالزراعةوظلت.والجرفالزراعةكثنن!تيجةالتربةاكاكمحنادلة

كتابمنيستنتج!ةكفاهبكلالفلاحونومارسامزدهزوالثافيالأولالقرن!

.الهصولاتوراتوالشميدلمباديهمعرفتمعنيخبرناالذينرونزمنمنكولوملا

ايطالياوو!ع!شمالفيخاصةالصفيتالحقولجانبالىالواسعةالمتاطعاتواسقرت

الأحرارالمستأجرينالفلاحذاستخداماللأتيفوفديااصالبوفضل.البورواري

عنفوانهالىايطاليادالزراعةازدهاروبىصل.الأخيرينلقلةالمبهدعلى(الكولوفط)
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اقيعندمافماالفعفدلاثلظهرتالآولالقرنكاكةدولكن."اسنةحوالما

.الولاكاتلىالزراصةالمنتوجاتمنافسةمناعلالعادالزراعةحما!ةالىدومعثعان

اضمامحامة،أهيامنافثلأثةعلىالزعامةحمطايةدالأرافي!نتافر!ت!ةول!

الأكاطر6زمنول.الامبراطوركةالأرافيثموالرومانللأثركاهخاصةومقاطعات

وكل.الدولةالىالممادرةنتجةالخامةالأراف!منالكعدانتملثنررنلا!ماالأوائل

فوأرضكشنلرا.أ!انللكولونهدريانرصحاكارأالهصرلمنكزثفعالكولوفي

أسعاداما.الكولودمحلىمنررضةماتزالالسغؤفوأن.واشلاكهامزروعة

منالكثيرحانيالىهنادال!رنانهةالمدنضن!نتالأرا!ئفالبهةفانالمفرى

حل!نالقالزراعةدالعبهداستغلامعلىقليلوالدلهل.المملوكةالكهضالمتاطعات

لمقلطةالبلاتدالامبراطوريةالأافيو؟نت.الأحرارالفلاحنملىاعآثما

الزراتوقسنت.المصادراتنتيبةسيثووبرسبقيوسزمنلاصماتدرمحها!وصت

الحقلغالةفيالزراعيةالوحدةر؟نت.الرومافيالحمتحتوفالةيردلانهافيوكثفت

دمتيقعالواسعةالمقاطعاتولما.المستأجرأوالمالك!تدقعحث(فرنموس)

يزرصاالقالصغيرةالهقولوهناك.الأخرىوالمرافقرالاصطلاتالم!أحماهالمالك

الملاكننمنالكثيرهاجروالثافيالأولالقرنرز.فلاحينررساكأوغم2!كو!!

علىالدولةسطرتمصرولما.المزجر-شاووكلائملحدحقولهمتركنىاممنأر

وقللتالدولةملكالأراضكالبيةف!نتالرتاعيوالمملوا!صولاتا\رفوا

لىالسغؤأعالالىالناسوخضعالزرامحةفافطتالهلدرحاهمنالمادحةافرش

كللاكينقركتمأرا!نىنرامحةقركةكلمحلىلزامأوطرالملك!اميالأسنرامةأغنواتا

.متأكر!أو

فبخهانالهاصةهنهواسنحدثوالممل!الممارسأرالممو!ةنفممالدولةأخذ-

التملمتراكانررفر،الاتخهةااطمةواالصنانهةاالطالآلمدرسرالىاش!خص!الذي

وأسىالهتاكينللملنتتامدكةرواشهدركانوخسنتيرطنلآلاتلخةاباني

انطونموس!زاد.ل!مالاططالهةلمطرسملالةاحما.وخسمالماساعدهامدارس

نطامالزمحامةفتعنهاكةلىهناكو!نالضراشمنشموأضىالمعلنرراشلعوس

الدولة.محبهاون!ئرلىنرو؟هالمدارس

فالامنلهالأصلعائلتهصربما("12-56)تاسهتوسالتاركخحقلليبرز

احدلىوهناكالصنيربلقصديقو!نوأولاد.ف!نأنمنحضؤنالالناربونية

حياأأمثالالتار!خفيعدةكتبولتاسيتوستاسيتوسالىمعنونةلبل!رصالةةث3
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يخترثم.صهرهفضائلتاسيوسفيهونوقائدأو!ن(زوجتهوالد)افرككولا

ختىالثانيةغالباقنصليةمنالأحداثوكتضننرثاوفاةلعدكتبهالذيتاسيتوس

سنةأحداثوتتضن؟ملةاليناوصلتال!هيالأولىالأر!عةوفصولهدوميشيانوفاة

وحربللقدستيتوسحصارعندفيهويقف؟ملكيرالحاسىوالفمل.واحدة

بوفاةيبدأالذياطولياتكتابثم.ضخما؟نالكتابانولابدالمانهاليسفهليى

؟ليغولا.بحمالمتعلقةلاسمامفقودةفصولهمنوالكثيرنرونوفاةحقاغوطوس

جرمانياالمقالةثم.الأخيرتننررونوسنتى!كلوديىسحممنالأولىشواتواطى

وتحوي.الخاراضيهاوجغرافيةوعاداثادكاناكا،الجرمانهةللشمويطوضفأتئضنالق

،الامبراطورفيهاافيحداثعورو!نالسننحسبمرتبةزمانهأحداثامحولهاته

العالطوخلقهللحقيقةحبهكتبهفيونرىتاريخهعكس!ا!رهالمأحداثأوحوت

منصفحةوتمدالساميةبالمعافيمليئةوحولياتهالب!ثرك!السلإكدوافعدولحيرته

تعكساليالكثيرةرسائلهمنهاليناوملوقد(-62113)الصفيرلمقثم.الدقة

112شة/خاكالبيثهنياثم001سنةقنصلأو؟ن.تراجانوسماسةالمثقفةالطبقةحياة

المؤرخةرصائلهوتقع.السناتفيالقاهاتراجانمدحفيواحدةمنهاوخطبشمروله

شيثررنفيهايقلداليتراجانمعصم!إسلاتهثمكتبتسعفي،11+69سنةبن

روماالىالنفيمنوعاد(013-05)جوفينالالمؤرخثم.وثقافته!ثخميتهوتوفح

الساخرةقطعهوان.الجياشةبالعواطفتفيضواشعارهفقيرأوعاشدومهثهانزمن

سويتونيوسوالمؤرخ.زمانهالاجماعيةرومالحيلوالقبيحالوجهمنمورةتقدمالتمح

الصنيربلقغاصروقدافريقيةبمثمالهيبومنبالأصلربما(014-07)ترانكويلوس

لكهعزلهثملهخاصأسكرتيرأهدريانوعينهمعهمراسلأتولهالزمنمنفترة

من(لروماالأوائلعمثرالاثقالأباطرةحياة)كتبهوالم.عابينازوجتهمعباتماله

الأحداثسطربلالكرونولوجيالترتيببهيتبعلمالذيدومي!ثيانالىقيصريوليوس

ليغيرأنهوتكلفزخرفةأيةمنخاليةودقيقةفتصرةلنتهوجا+ت.طبيعتهاحسب

لتوفرمهموكتاثهاستعمالاال!المصادربينيمزوابالصحالىاشبهالتاريخيةكتاثاته

.وهدريانتراجانزمنالدولةخدمتهخلاللدولالرصهةالارثفات

وقدمبروصامن(لفصاحته11ذهبمالفمذو)دروكركوستومالعصرركالاتمن

الأصودالبحرشاطيهعلىاولبياليفاقامدومهشهانرطرد.فسبهثهانزفنروماالى

مصدرخيرتثكلوشعونتسمةاحاد!ثهمناليناوعلمتبولألمفأو؟ن.الثمالى

مدينةليالرفثاعاجمالكندركانةكتبهومن.زمانهالرقلالوضععن
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اولمبيا.فىزووسالالهتمثالفيدياسلسانعلىفيهاانتقدالياولمبي!كاثمالاسكندرية

الريفحياةيقارنايوبوي!كتابهوفما.المثالىالحالمأوالملكيةعنمقالاتأربعوله

زينفونحذوأسلوبهفيحذاالصغرىبآسيانيكوميديامناريانوسالمؤرخثم.والمدينة

الهند.وكتابفمولسبعةفيالاسكندرحملةالتاريخيةكتبهوفما.وارسطووأفلاطون

الىاقوقد016سنةحوالماروماتاريخكتابمؤلفالاصكندريةمنابيانالمؤرخثم

ايليري!،،ايبري!ومنهاالكرونولوجيالزتيبكتبهفييتبعواهدريانزمنروما

بوسنياسالمؤرخثم.مقدونيةوحولمتراديتشىعن،سير!ا!،الأهليةالحروب

وصفاوربلبوسماركوسزمناليونانيةالرحلةكتبالذيالصنرىآسيامناليونافي

ولط.والاثاريللزرخمصدرخيروهيوالجزراليونانالىرحلتهنماشاهدهفيها

الموصعةمؤلفبرغاموممنطبييوهوجالعنوسجموعاتهناكالطبيعيةالعلوم

الذك!الكبيرالفلكنظاموهوابطيمولفالاسكندريةمنبطليهوسثم.الطبية

مناريستايديسالميوسوهناك.الجفرافيةالىالدليلكتابهثمالفلكعلمبهلخص

واليونانالصنرىأسيامدنليكلحاضرصفسطائيتجولوقد.روماحولركتابهميسيا

الخسالمقالاتوكتالطايوناناحداثعنورسالةخعلبة55كتبهومن.وروماوم!ر

والذيالمضالالطويلمرضهمنشفتهالقالممجزاتبوعاطةاطعالجاتعنالمقدصة

زمانه.الخزفاتتنامييوضح

وبلوتوساينيوس،؟توأمثالالأسبقنأسالييالىعودةالفترةشهدتالأدبلي

قد.والحطبالكتالةعلىمفررضة!نتالقالرقاكةأنغير،الفكريالعقمعلى!دلمما

زمن(167-001فرونتؤ)الفتيخلالوعا!ق.وتراجاننرثاصدمنذانتهت

عدلمالكتالهةفيواسلوبهاللأتينيةالبلاكةفيكثيراشهرتهوذاعتاوربليوسماركوس

مذلف(165-123حوالط)كيليوساولوسعندالما!ماالىالعودةنلحظ!.الحيوية

لماأهيتهوتكن؟تبأ275عنالقديمةالملاحظاتمنجموعةوهيالأتيكيةالليالما

الولاياتفيالأدبيةاطركةتكنولم.شيئأالآنعنملانعرفكتابمنمقتطفات

واسبانياالناربونيةكالةمنأدباهرومامكنفقد،بالقليلةالرومانيةبالحضارةالمتأثرة

الأدبازدهرحيثافريقيةمثلمقيزةلاتينيةثقافةالولاياتبعضلدىصارحق

الذي(018-125ح)ابوليوسلوكيوسظهرثحاانطونيوسزمنفيهااللاتي!

المعروفةكتبهوام.وافحالف!ابداعهانالاالما!مابتقليدالبلاغةنيكتاباتهتميزت

وفط.البثريثتفكيرهاحتفاظهمنبالرنمحمارالىسافىتحولعنالذهبىالهار

زمنقرطاجةمنترتوليانكتاباتفينعرفهلاتينىمسيحيأدبأولظهرافريقية

الثالث.القرنمنومينوكيوسوارنوبيوسوسبريانالسيفيري
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ليالقا!نتنامىفقد،ومتتلينأمطنالت!ثركاوالتانونحقلفىالررمان!ن

وعل،ت!ثركعالىاحتاجمت!ملمنالماثالكماكهازتأسهسلأنالزعامة!ر

الأولىامهورية!ردعلصا!نالقالتثركامهبتهاعطا.الى!د.ومناغوسطوس

الشهرخملىاعضا.منحفنةدعلنهة!وؤ!ثرصةأراهاعطا.حقحصرحيث

وحودواسقر.الكلاسهيالررمافيالقانون!زىهؤلا.والىالقانرنليمتضلعين

منلعوافابهتهمهولنفيرركال!نعبا:ولمالاسشاركينثالنتهاهما!رلى

هرلا.ويعد،والمحامنا!محقالناسكسثيرلمدالقالمدناهماملمالر!هةالدوائر

الثافنطتواركعت.الخطاكةلىماهر!نالهامونثه!نوتتدالنتهخبراه

.وانالشهمتثار!هدىكلكورنالذ!ثعثرونومنمالهامننالىالورماق

والنالدةالأخلاقينروفقتانودنطاموضعهوالنتهلمستشال!الأساسال!راث

اخيرأهذ.كلوعرضتالتانودوضماو!تحرونخاصةحالةكأخذونفم.العملهة

منمستقاةثر!ةمبادىهالىالقانونوق!م.ل!كسهونا6الم!ماالقراراتهوعةلي

الرحمهةالتثر!اتكلالمشندالقانرنلمالقانونهينالمستشاركنوقراراتالعادات

رقانون(كوس)شرصةوقراراتومر!كعاداتفاالررماقفالقانونوبذلك

بهاوتعامل!شهامرنةمبادى.الىأولهةتثركعاتمنالقانونوتطور.(ليكىا

(الشعو!قانون)جنهتومحوسكاسمما!عر!هرالقانونوهدت.بالقانونمهكون

كلكاستقامةمحالبموكذلكالامبراطوركةاجزا.حم!علىالررمافيالقانونيطبقالذي

!لههمدصاوكلدعيالهمالىمانندماناالامبراطورلآمنجزأيدالافرادحالات

وتعقدوثبرلعتهاالدمانهةالقواننتثصيوان.التالهةالأممحذؤوحذتشاهدأو

ةالمار!نتجةمنهحوانيأوثهطتصةمترفةطبتةطهورالىأدتالاتتصاديةالبنعة

الفلسفةتتابىالررمادالت!ثر!هنطركاتثأنشه!ثررنوأكد.والمحامونالقضاةولم

جمماتحمهعمالناسكتتعأنويجيالررمانيةللحضا:الحقيتيالقراثوهياليونانية

الت!ثركاررصل.وعادلاطهبةحياةيميشواحقوطهيعاللقا!نمنمتساوية

الفيم!ثرعيومنسفالوساسكندروموتهدركانصعودبينعنفوانهالررمافي

زمنرمنسهكلولاومعاصانطونينوسزمنوكا!وسهدريانزمنجوليانوس

القرنينللامبراطورلو!ن.)14(ومردستنواولبحانوبرلىثا!نيان!نالسثط

!فىحصرحقالتحقىاجراهلىالحقفلهالقضائيالجهازعلىكبيرنفوذوالثاقالأول

الهم.الىالرحبمدونالاعدامحقالنهائيةالأح!ماميدارحقبمثخصمالأياطرة

فيرات5اجراو!دهاذلكمثل!رفضالسناتمارالثالثالقرنمنابتداهولكن

وهوالادا!ماالامبراطرريةوجهازالجيشقضاياكلعلىالسلطةوللامبراطور.قانرنهة
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الأر!عةعافظيهالىالقضائهةالوطائفهدركانوحول.القضائيالولاكاتح!ممرجع

دلما.بالتالمدنعارفناصرعل!وسماركوسلهمواضاتقضاةاربمةمعمعينثمرومالي

ولطروماداخلترتكيالقالجرالمكلعلىسلطةررمالهافظصارالثاقالقرن!اكة

حكهاتفقدوالؤلاكاتاعلالهالالبلدكاتاخذت!.روماعنمعلمئةتبعدمنطقة

المالهةثؤوغ!دالامناهطر!عنالثافيالقرنمنذالامبراطورتدخلنتيبةالنااق

.تراجانزمنمناثتداهالتدخلهذازادوقدالصرائيوجمع

اثهناداوريليوسماركوسفاضحدث،الفرهذ.خلالكالتعلمالاهقامم

امتيازاتاعطىانطونينوسومثل.لهمالرواتبوخصعىمعروفةفلسفةلكلكرسيأ

الىتبرعأالصنربل!وقدم.العسكر!ةوالخدمةالصرائبمنآفأعفاللعلننخامة

قتويالجزائردتمبادمكتبةو!نت.كودرنبلدتهزالعامةوالمكتبةالثانويالتمليم

الدراسةوظلت.المامةالترييةعلى(001-)35كوبنتنيانوأكد.كتابألف22على

النحومنبدلأالشعرواستحسانالمحيحالكلامعلىالتاكيدوصارهي!ومناهبها

خلالالانسافيالاتجاهوانعكس.البلاكةعلىالاهتمامتركزالعلياالدراساتوفما،العقم

وماركوسفورنتوبنالمراسلاتوتوضح.لابناءلمالآكاهمعاملةحسنعلىالقرن

طويلأوقتأ..وقضاهبماهمامهمدىوتظهرارلاد.نحوالأخيرعاطفةاوريليوس

يابناهللاعتناءعامةمعاهدوامتالقديمةالقاسيةالمارساتثعضوالنيت.معهم

واللاتيق.اليوناقالشعرانواعبمختلفالاحاطةالتعلمهدىوصارالفتراه

اعترتفقد،اليونافيالأد-انتماشالىالألاطرةوتشبيعالرومافيالسلامادى

صارررمال!.ال!ثردالامبراطور!ةنصفدرحمهةلنةالىنانيةااللنةاكو!عطوس

لمنتمدرنواكث!ونمؤلفونوطهراللاتن؟لكتابحظوةاليونانونللكتالي

اللنةوصارتكاليونانيةالتأملاتكتايهددناصرعليوسماركوسانحقالصنانية

الكعاميامومن.وولسالرسولمناكتطه!لأوائلالمحينالكتا!لنةالرونانية

حهثالأوللماضراواستقراثعناليدرسخررنهامنوهو(126-6،)لموتا!خ

ركال8صا*تنال!الذ!العطامالرحال8حهاكتبهومن.فلسفمةحلقةحولهنت

تضنالذيالأخلاق"!تاييلم.الورهانمن!ضهمروان!اعتقادهلىومن!ونانينن

ومادلاتلافلاطونوتفسيراتص!وتىعلىرهبومالأد!النقدامثالعد!دةمواضبع

الطبيتعمللماررحولومناق!ثاتأثاركةوملحوظاتوالابيقوريينالرراقينن

وعلهر.(نبغاوأحطالاسكندرو)(اثعناعظمة)الأولىكتبهومن.والررح

طتلفبهاعالجوالقبأحادكثهالحاصةالتسعالفمولدومعرفتهلموتارخنبر3
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ومعرفتموالحقالطيبطروراتباععلىالناسارشادلموتا-وهت.الموفوعات

(المزتاطبلو)(الثراهحي)الاخرىكتبهومن.وعواطانمضعفهمنقا!

بأناليونانينتعلمالعظلاحياةكتاكهلطارادلموتارخويظهران.(اطبحموللا

الأحهانمنكثيردوالفرضالنظؤوأنبعناكتمجمظىأنجمبالرومافيالتاريخ

كتيالذيصهساررمنال!وردىلصيخ!انوسالآخرتيوال!.الاثننعندواحد

كلهاالفلسفهةكالأف!رهزىهساخرافيلسوفاو!ن(091-0125ح)كاليونانية

الكلامدالهرتلرشولنفسهونعتالكلاسهكهةيالثقافةمعببأو!نالشعولطويأد!ان

دومأ!فتقنرا.حهثمستحدثماهوكلحيعنيمنعهلمالذيكالما!يمعببأو!ن

ممرفتهتأ!هوتوضحالسلمالتفكيراستطالىالناسخطبهدعاوكديلةأف!رش

يأنمثالاتهاحلىلذكرانهالاثالرونانهةكتاكتهمن.وكالرنمصؤومعارتكاحوال

وعاشكثيهمناطقوحال!رالمحطات6الهامامارسوقد.عانلتهلنةلهستالرونانهة

صاخر8"ر؟فعرضالنيكالمزادكاالنلاسنةكتعهومن.اثيناليطوعلة6مد

و!نهرمسالالهالمناثيو!نالعلقالمزادليالفل!فةالمنإدبفتلفموسس

محرسحفلة"وسفالذيالمأد!ةكتاميلم.الفلسفهةالمدارس!تلفتقحأجمقالكتالط

ضافاكأمدىوتالمرو!كةصكرحالةدولماللكر!ةالملارسفتلفممثلوحنرها

!نطزواصا8زمانهالهرافاتفدلوفانوسكامدوفد.تدخلواالذنامدلمن

الأحىكتيمن.والفلن!ةالد!ن!ةالمعتمطتككلوثكدالمرليالوافث8اله!اهي

طم!يمكلموانوالد!لأتةمماصةماأرا،القالأر!اميوهالراتالمدعالرات

.()15الان!انحلدا3مور

الد!حامأركوكاكانيفالى،الهالنةالثعم!ةكلضألا!!اللللةاسكرت!أ

و!نت02!-09!اهل!ىددرسالنيا!ك!وسالنتةهنهفىطهرومعمه

ال!رتدفى.الثرطةالطحة8الههاعلىولمتافوكااوممكللاثثندملهةفلدته

الالهةلادالئرأ!نولما.الههمالا!ركعلهمودلماالانانممرفةف!ولكلاكد

ران.البشىمعوسنموصط.العملمحمةمرتطونواكأاراد"قعلواأنفهوسم

الحقهقي.الهلودوهوالالهضدمةالىكلهأنفسهطغالنيموالمثالىالهكمالركل

ناارافىحهثظصتالكدهدةهـفيررحأ!ثلالذ!!لهماكز!وسوهناد

الكلهض،الفلاضةمنوس.لهخدمتموروصكالالهارتهاطم!عزروالىالهثرهر

جنلوال!الندىضطكل!سثندالأوحدالهومياللفهلة!أنوومنونالذ!

!عهدأصالرحمةرالرمز9الطعيال!ثىخلألالهدرفواليتعوأنوككنالجم
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الاثنينبينالمسافةرانوالبتربا!دةد5!طلافه!رديىكلاللهيرنئئرالاديلم!لم

؟نتوبذلك.النجومفييعشونالذينالعفاريتأودرجةالأقلالآلهةعليهايميطر

المتأثرةاطديثةوالافلاطونيةالروحيةوالرمزيةاطديثةالفيثاكوريةمنمزيجأارائه

الخرعلىأكدالذيابوللونيوستيانافيدوميثيانزمنفيوظهر.القديمةبالوثنية

منهموكلالطويلةبلحالمم!نبكليعضونالكلبنالفلاسفةو؟ن.المعجزاتوقدم

رجالومنهمبالمارةوستهزئننالاجماعيةالأوضاعمنتق!-شوعصاةالطويلةبمباءته

الاثيق.كسديمؤامثالالناساحترامعلىحصلوا

العامةالبناكاتبكثرةوالثافيا!ولالقرنننخروعظشهاوجالىالفنوصل!ر

مدينةكلوصارت.وتمثيلقصورمنالمعروفينوالرجالاتالأباطرةثرفعلىوماشيد

ن؟مدينةفكل.العامةميزانيتهابلهاتسمحمابقدرالعاصةتقلدالبلدياتمدنمن

العامة.وحماما!اوصرحهاالأعدةذاتوالممراتوابىسيلي!تبالممابدعاطأفورملما

الفنوالمعمار!ونالفنانونواقذ.موالح!الملوكبتهاثيلالعامةوالساحاتالمعابدوزينت

والواقع.بالحساةمرتبطأالررمافيالفنوطل.هدريانزمنلاسمادليلأاليونافي

والأعت3المذاتز-شالقالتاريخهةالمنحوتاتدواضةاليونافيالفنروحونلحد

منانتصارا!لتخليدالألهاطزشطهاالقالنصرأقواسهذ.ومن.والتواليعتوالأقواس

وماركوستراجاناعدةمنهاوالولاكاتاعلالياد!ثث!س!ق!وسالىافوسطوس

منالكعروما!زالوالكونكر!تبالطاهـقالبنا.صرهوالز!امةرمحصر.امرلمصس

والم!ىدفرنسامصىدفاردج!رامثالالرومانهةللفتآتعودالولاكاتدالآثار

!اكاهالوجدتالقوالصبةاللاخلهةالزن!ةداما.تونسداطمومصرحاورنج

،فصوروتفننذوقعنفتنموالولاياتاطايمامدنمنرفرهاواوسنهااورمي،ررما

الأحبارقطعدالتقلمجانيالى.عقأالصوؤلاعطاهالفناناجقادنوضحبرمبى

صوردالموفحالمسحيالفنالنتآهذهخلالوظهر.والنضةالذدبوصعافةالكريمة

الفنانتبقتوضحالقالمحدكدالمداحطثمن6المستقا!ود!ياسددراكنهسة

نركهاالقالصورلم.الأشغاصمورررحهةوتأكهدهالثرليللاسلوك!المسحي

النقولىحذوحذتوالقوالقبوروالملافنالمنايحكلالفرييدالمسحررنالفنانون

الجدارية.الوثنعة

يارث!.035*002ررمالىالعامةالساحاثحم!اوسعوهوالنورمتراجانشهد

وحنعةاعدةسفيماطةكبالآمركزلآقاعةوهياولي!اياسطع!؟نتومطهففي

شيد.الذيمعبدهالساحةكايةودرالمكتباتالمثهورعودهاطلفططنها!ةكللط
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يعوثودد!ثتيتوسبعدهاكلله(كولوسيوم)ملعبآفسبثيانوبق،هدريان

أربحمكونةالبنايةحولمفوففيوالمقاعدايكراتستةوماحتهمتفرجألف05

العامةربناياتهالثاقالقرنممابدمنيبقلمالأسفومع.بممراتاليهايوصلطوابق

ورومافينوسمزارفيموفحةنراهاقدهدريانعمرعارةطرازولكنآثاررومافي

المثهنالبانثيونشرفةالايبقواالسبعةالكواكبألهةالىمكرسوالأخير.وبانثيونه

0.1قطرها)الواسعةالمستديرةالجديدةهدريانبنايةالىمدخلأيشكلالذيالأملي

أخروان،ساندةبأعدةواسةوالقبةالوسطفيقدم03عرفهاالتيالفتحةذات(قدم

كالونمائةيملربماالذيبالماهالمدينةلزويدتراجانواكللهانرثاشقهاروماقنوات

قدمعندواسعأاوديومأأتيكوسهيرودالثريشيداثيناوفي.شخصلكليوميأ

وعربيثينيادالبناياتمنالكثيرلتويلالمالتراجاقوقدم،اثينااكروبوليى

سنواتبينالمنيرةالملاعببريطانيافيشيدت!.اثينافيعدةبناياتهدريان

وبيرغاواورنجمهسدملادولبقاياعلىوعثرمتفرج0075حوالىتع08-015

لماولقالرومانيةالممارحفيهاشيدتوبصرىبطرامثلالتجاريةالمدنحق.وغيرها

السيفونطريقةعلىالمياهنقلانابييونمبت.ملعبأالصحراهطرفعلىبسكرة

زمنمنمبىقربكاروجؤوتراجانشقهاباسبانياسينوفياقنواتوهناك

الج!رامثالالجسورلم.قدم016الىارتفاصا!لالقالثلاثةبطبقاكاانطونينوس

القنطرةقرليتاكوسغرعلىوأخرتراجانشيدهالذيللطنوبالحدكد!ةالأبوابقر*

الذمممالبنانيعلبكدجو!زمعبدالولاكاتممابدرمن.قلم015بارتفاعلاسبانيا

قجادوتعطي.هدر!انأكللهالذكمااثينادالاولمبمزووسومعبدانطونينوسزمنشيد

وتدمرجر!قود.تراجاناستحد!امستوطنةوهيالمدنلعما:مثلخيرالجزائرد

شيتمبادداطاصةالبهوتأما.مركز!ةساحةمنتتشصيأعلهذاتشوا!مهناك

فبيت.يالقاثيلوالقصورالمدنوزكنت.ثومييهوتتشالهالشكلمربعةبسيطة

.الفاتي!نمتحفدالآنلعضهاالفنهةالقطعمنالكثيرحوىتيبورليهدركان

افطهدوقد.الولاياتلعضللومنةلدمالبتو!حالرمان!الآلهةعبادةانت!ثرت

استرتحيثكبرأالتبلل!كنلمالشرقل!الىمافيالحملمعارضمالدرريدين

ألهةبعضانجق.الصنرىبأشماوافركيةم!ردالمتوارثةوالطقوسالديانات

فالامبراطور.لهاوعرائلمالاباطرة!عضلتقديسنظرأرومافيعبدتالولايات

زمنخاصأمركزأاعطيتالقساك!صرفياتاالمعركةايزيسعبدغايوس

وهرقلباخوسالالهالىمعالهدسفورسسبتيوسوشيد.ودوميشيانفيسبيشيان
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أدىمماال!بيتوليقجولعترثدلالرئييالدولةالهحمصبعلجعلكابالوسايلارراد

.العرشعنتنحيتهالىأخيرأ

د!نهةدطاهؤالمرسكطقسوأكوطوسروماعبادةطقىاعلان!ن

كناالعناتمسؤولعةوأعطيتللاثنينالكليةالطاعةرمزوهووالثافيالألدالقرننن

اطدكداكطقسكهنةالولاكاتوجها.وصاروالبلدكاتالولاياتمالىالىالطقى

كثولالامبراطوريالطقىصاراشصطوسوفاةو!د.كالامبراطوركذلكفارتبطوا

منذالنر!لل!كلود!وسزمن!دال!ثرقلىهذ.وطبقتالمتودالامبراطورعبادةأكأ

دومهثهانحولرصيأمركزأالهمالامبراطورطذرجمصللموعندما.الفلاف!السلالة

دورأدالطذ!هذاوادى.!علرالمتوفينالألهاقيلح!معبدالىاكوسطوسالالهممبد

حكهخلالتسيرهالقالآلهةبعنايةمعينأالامبراطورصارحمثكلماالفرتعز!زالهم

الاسبقين،المؤلهنالأباطرةنسلمنلهأنمالسثرريأكاطزوأكد.الميجمقحالمفهو

و؟عترات.المالكةالعائلةأفرادجمبعثمالأباطرةزوجاتتأليةمعهالطقسهذاوجر

الجيشمعسكراتفى!ؤخذالقسموصارجمامطاوباحمهالق!مأدخلالامبراطوربالوهية

معالارضعلى!لهالنقودوصورت.الأخرىالرسيةالآلهةكلكتقدمالذ!كقثاله

منذدخولهابداالقالمثرقيةالادكانطقوسالفرهذ.دتنلنلت!.الآخر!الآلهة

ال!ثريسةالطقوسدخولجاهوقد.م.ق502سنةرومالالعطمىالربةعبادة

شعبعةالدكاناتلهذهوصار.الرفىالأصلذويوالعبمدوالحررس!التبا:نتيبة

والقالررحيةوالنشؤالعواطفتثلإمرايممنحوتهبماوالرضاالقناعةلعبادهالتقدجما

درنجيا(سيبط)العظمىالربهطقوسهذ.ومن.الرعي8نالدتوفرهاعنجز

واوز!ريس،ايزصثالوثواقترنسرابيىورفيقهاالمصر!ةا!زيسالآلهةلم.أتتيى

ودوابولوو!ونيسيوسديميترالآلهةمع(وانوديسوسابش،اكزصاو)وحورس

ومثراالسوركلماولثم.لاتقهرالقجول!توالشسعلسرا!سىحلالنقوشبعض

القرنأوا!صطدشمبيتهزادتالذيونصيدالجنودالمعارك!لهالأولالقرنكا!ةمنذ

والمصركنالكلدانللنبمنوصاروالتنبميالسحروالايمانالقدريةوعت.الثافي

تثبعأنفافةالأياطزبعضأخرجموقدالمهمةالأموردالناسويست!ثرلمشعبية

*طمدمنهمبمنبميناحتفظواقدانفسمالأباطؤهولاهبانعلأاعداءمتنبؤا!

الكثيرظهورالىوالمواحيبالمعبزاتالاعتقاروأدى.قصتلفتؤالنفيما؟نوكالبأ

موصأوجدالنيالاسكندرهؤلاهومنالناسمنالبطاهاستنلواالذ-!إلهتالينمن

استثا:منيكثرءونالناسومار.يالآفاقصيتهفناعبافلأكونياالص!يليجديدا
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وأمنافيسوسقربجدكدموحىطهر!اماضطاستعادالذ!دلفايكلوحىالمواحي

اعليانركتابالأحلامتفاسركتيصراجت.الكتاليرأ!وجملىالكثررنثالخرافات

المعبزاتمنمدهثةهوعةوهيالالههةالعناية!نامرعل!وسماركوسزمنمن

حمبعأرالذك!لايلصسالمقدسةالخطيكتاييلم.والخرافاتاتوالنبؤوالاجماهات

ايمانأكتايهو!الهرالمتحرر!نالفلاصفةممياكمو*!المحرافاتملىهوهوالشفاهمراكز

معالدهو!نتالثافيالقرنأواسطفي.ده!.ويا !-داشاعت2ال!ىلحرافات

عندمعاكد.أكبر!ندربماوموي!حدي!كلمنوفدواالذك!والمرصيالكهنةتعج

افهسوسدمنارتصدرروسمتالةتعؤالنثأهذهوالى.ارفولصلاثدوروس

.الأحلأمتنسير

جاهتثم.كاح!رامالوربانلهمكنطرلماثهنادالمؤمنقلهلهناد!ن

المسحيةلأنتراجانوالامبراطورالصفيرفىيينالمتباولةالرسائلتطهرالقالمسحهة

مسيحيينكو!جمبةوالامبراطورالرصعةالآلمةعبادةرفضمولكنمضورةتكنلم

مينوكيوسالىهدر!انمنرسالةوهناك.لمعاقبتهمال!دالقانوقالأ!عاسيمثكل

عاكلةكر!رةقتم،(!أصالتهاالبعفىشكمنثالرلم)افولأسهاقنصلفوندانوس

لهذ.موضحوخيرارتكبوهامعهنةلهرلآولكنس!حهنكو!اساسعلىلاالمسحيئ

السضىوطبق.امرطهوبىماركوسزمنمرنسالصدالمسحعةالجالهةافطماد

كران.202سنةسوركةفىللسحهنممماثلاضطهادو؟ن.نفسهاالسعاسة

.والتب!ثد)16(الجددالمعتنقينكسيمنوالنصارىالمودكنعلى.اط-1000
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ملأ!افؤ

آ.ح73أا"أ!ه5+ء+ه.3600-935ةهء+،ح.00هـ!62ء92!ك!!ه4+،5++أأ9/+ع

323-322.00.

2.تا7أما"هأه+05+،.36300ء96!!5،مم!،+34أ++أ9!+ء.923-42300.

.303-203ص،الذكرالسالف..يةالامبراطور،عليأحمدأ!لطيفعبصأ.!

3.،ح.+.63600ء56ةضأ7أما"هأه+05+،.36300-779ة!!هك!،+54؟++!9!+.

.32300-239ة،ء7ءم،م.24.5-20500

.603-303ص..الامبراطورية،عليأحمدعبداللطيف.د

4.ح7أما"55أ+05+"73.00-38!هة!5،كا،+54أ++هـهـأ+"333-233.00.

.313-703ص..الامبراطورية،عليأحمدعبداللطيف.!

5.5ء5م9ءهط+ء!هـ"،47!أأ،،؟ه+7105ةم5لا5لا!،ماألا5+!"ه+أ+لا1،5ولع!1

53ءكام+.4..)21.00-.

6.ح.".ااةأهـ+ء5ل!!محلا5لا"هـماألا5!+؟5+أ+لاء5(*هـ*75ك!م،0391)،3.0.

7..5.".ط!!"ملا!3م،+05ول،م5لا5.لا"!ماألا"115أ5أط!4،3+ولأ5ه*ام.4(*!لحا

75ءكام1591.).710.

!.+هـااء+.50أأيماهـهـ4ء،حهـ"،أط!513ول،لاحم3لا"اهـمألاء5(لأ9للا.+97،ول1291")

46..0

09.مول.هـاا،*7م.4هـولمحلا5!لاهـماألا،5(0،+4ه.+5391.).0.310

015لا،!اء+05،،*ول83لاح5لا"اهـمألا5لا+أ+!؟ولولء5ل!هـ*(75ءكامهـأء)0110584

011اأهء0554"5.1199

21.،هـم7!ءم5.00هء825؟تا،.+3070.0-407ة36!م85ة!هةكا!+4

5أ++أ9ء+.333.00-533؟ح7أما"5!أ+03+ء98-3183.00.

.315-؟31ص..يةالامبراطور،عليأحمداططيفعبدا.!

31.!5ةك!ة+54أ++أهـ9+".53300-633؟7م!7!.م526.00-626؟ص!7م11

"5أه+05+ء33.00-هـ988.

41ولأ11أ،+!9195!!73-!"أ؟55م517طة،للا(ولللاع7ء،مه6491)ء831-731.00.

ل53"+الاا.!2+،ع!33؟3هم537ءل!،ط!5(م+!7،4؟أحلأ..72911.7،).9710"

اا4+لا+459+أأ،س!+مء3ا!9!ط3ءأ70501"ه+5325؟،551؟99!ا1"ا(،!ا؟ا+همح

ء)100.9491أ-62.06

.813-613ص..يةرمبىاطوالا1،عإب(حمدللطيفعبما.!

مجلد8،المورد،الكبيرالسوريالمغكرنو-!لوقب!أ.لأخدسيدسامعد-15

.آ5-06ص.(\؟1اد31رعد

.5،16!!،4+5؟++أ+!9".20400-347ة77!م.مع620500-22.ح1،6رلمءم.

.896-666
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عثعرالثال!الفصل

والاكيرلاالضصعصر

:3910285السهاسهةالأصوال+أ

ماكنال!تصمنوهو(211-291)سفروسسبتهيوسالعر!قاعتلى

جنديأو!ن.الفرسانلطبقةتنقييخمافينيقيةعائلةومنبليبيا()هادرومانتوم

المراتبالىاورلمروسماركوسوأدخلهمالسةموظفح!اتهلهدأماهرأومنظماشجاعأ

الحرستجريد!نلهاجراهوال!.سنةوأرلعونثمانوعرهامبراطورأوصارالسناتوركة

تجندزمانهالهرسهناقواتاوصارتالايلركةجيوشهمنبأفرادواستبدالمالبريتورممما

ن!الذي)ألبينوسمنافسهسبتهيوسدحرأنوبعد.!فةالامبراطوريةثعوبمن

استباحتهاالقلهونمعركةلي(كالةأيدتهوالذينفسهامدينتهومنمثلهليبيأ

الداخليالنزاعفرمةالزايعولناشملكهمانتهزالذينالفرثيينلحربسار،جيوشه

اقنعأنبعدنصيبينوحاصروالعراقأرمينيهفغزاالورمانيةالدولةفيالأهليةوالحرب

سبتهيوسفأجبر.عنهالرومانيةالسيادةنغعلىالرافدينبلادكربفياوسهي!حالم

طريأالعراقليوتفلفلاوصهينىمنوطر!منصيبينعنحصارمرفععلىالفرثنن

جمكهارومانحةمقاطمةالفراث!العراقشمالجاعلأ892سنةوبابلوطيسفرنصلوقية

لالحصرلتاديبهاسبتهموسمرسلوقيةمنعودتهطريقود.الفرسانطبقةمنحم

جنودهقكنمضنيةجهودوبعدوحاصرهاناجمرلخصهالسمرماةمنفرقةتقديم!اعلى

الثفرةوسدرابشدةقاوموهالحضريننأنكير.الخارجيالسورمنجزدثغرةفتحمن

الفرثننقاهرلقبسيفرروساتخذوقد.خائبأعنهافزاجعجيوشهودحروا

والشرقدخالةشدةبكلخصومهساعدتالتيالمدنعاقبقدو؟ن.(بارثيكوس)

.شدةبكلانطاكيةوعاقببيزانطيومفخربوسوريا

هبماتزيادةالطوأدتالبريطانيةالحامياتاضعفتقدالبينوسحر؟تو؟نت

حالمسينيكيوصد502سنةوؤ.البلادشمالعلىوال!؟ليدرنيننالمايتيينومن!القبائل

بريطانيافيالثوريةالحر؟تاشتدتولمانورثمبريانسورعلىهجومأالرومانيبريطانيا

شمالأبجيوشهتحركوقيل902سنةرغيتاكراكلاولديهمعاليهابنفسهالامبراطورسار

ايبوراكومفي211شةيحارجهموهووتوفيوالمايتينالكليدونيينلضربكليدونيهالى

بعدهمنولداهواضطروسلوايتاينمابننهدريانسورأصلحقدو؟ن.(يورك)

وعل.(بريتانيكوس)بريطانياقاهرلقباتخذقدمنهماكلأنولوالانسحابال!
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لمسافةالعلياالمانياحدودطولعلىالتراييةالتعلياتفازادالحدردتقويةعلىسفموس

وفع002سنةوفما.ميلمائةيمتدوريتياالعلياالمانياعندفاعيأسورأوشطميل002

سلسلةوكراكلاسيثروسوشيد.الدانوبالى؟رباتيانمنإلوتانهرامامترالمةتعلية

ميلأ04مسافةترابيةوتعليةطرابلسوحدودلسكرةرراهالواحاتدالتحممناتمن

الرئيسية.العسكريةالطرقاصلاحهعنفضلأجديواديكنويط

خلالوحال!امبراطوراأعلنهالذيالجيشعلىمعقدأحكهليسفثطس!ن

كالموتالهم!لموقرا:بالرشال!لهالثيرخبلسطاعةعلىالحصولالأهليةلحرب

ملىمنأضا.دعمىكتاددمعرفتهمنيالرنم!ناتور!ةمحاكلةدونمنهعضوايعلى

أصاهمنالكثيرواعدمالردولشاعمنتصرأصعودتهلهومعاداضلخصومهالثيرخ

وحرمأقالههعلىسلطةللسناتيعدو!.البينوستأييدبتهمةالبارزينالشيرخمجلس

لاصمالاالولا!اتهذهالقاسيةسياستهطبقترقد.الاداريةالوظائفمنأعضاءه

والرق.غالة

أضاففثد.كفاتوطور!نيتهمنكدلالذيالجيشالىههسيفيروسوجه

جصرعندمناواحدةواضعأوالرقالدانوبولاياتمنجندهاجديدةفرقثلاث

البريتودك!الحرسمنكداههقدخطرأيلمواجهة(روماعنلم03بعدعلى)ألبان

منجنودهادائمةعكريةقوةايطاليادتراب!مرةفلأول.ال!رورةوقتوليستعمله

سواهجنديكلكام!نصاروكذلكجنديلمائةقادةيكونواثانلموحمحالولايات

ينخرطوانالجيشمنامسدبالتدرجطبقته!نتمهماالولاياتاوايطاليامن

ونظرأ.المهمةالجيشمراتبيحتكرونالايطاليونبهظلوقتفيالفرسانبطبقة

0017الى0125منالبريتوريالحرسرواتبسيفروسزادفقدالعملةقيهةلتخفيض

005الى035ومن(عراتيفلى35مايعادلالانالواحدالدينارقيهة)سنويأدينار

منبدلأزوجا!معبالعيشالآنلممف!محالسابقالجنودزواجقانونوالغى.للجنود

الىتوريثهايمكنالتيالأراضيتوزيعهمعوهذا.مدضهممنالقريبةبالمعسكراتالبقاء

عسكريةمدنفيلممنواديتكوينعلىالم!رحيننالجنودوتشجيعهالمساعدينالجنود

الامبراطوريةالولاياتح!مشواغرسيفدوسوملأ.تهوكفاهالجي!قحركيةمنقلل

.تحضرأالأقلالولاياتفلاحيمنالجنودتجنيديتمو!ن.بالفرسانالجيشوقيادة

عنالعسكريةواجباتهسيفيروسفملفقدالبريتوركلماالهافظواجباتلتشعبرنظرأ

فمار،الكبيرالرومافيالم!ثرعبانبيانمنماثنينمحافظين502سنةوعننالمدنية

والدعاوىمنهاميلمائةتبعدوبمنطقةبروماالاجرامقضايايحميعينظرالآنالهافظ
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فيكهاولحالةفىالامبراطورعن!نو-انهحتىالامبراطوريةالولاكاتمننالاصتئناصة

الحنطة.قضقناكاالآخرالهافطينطروقتفىالامبراطوريالقضائيا!لىرئاصة

الملكنفسهاهتبرسفررس.م!وفنررمانمث!رعنمنصبهفىكانبهانخلفا.و!ن

الهأ.واعتباؤكومودوسلمعنقراؤالنا.كلالسناتفاجبرالساقةللعائلةالرعي

لهانطونينهوساللقيفاتخذلهاورعلهوسمابىكوستبقوثضة791سنةوزت

كلوتهلامنكراكلاولدهسفثوسند!ج202سنةد!"مقدسةعائلتهومارتولأولاده

اكشضولما.والئراهيالمناصيوأكرقهنفوفهتحتالامبراطوروقعالذيلموتيانوسابنة

على(الأضرزركة)اكنتهمعنأمرلهكراكلأورلد.الامبراطورميلعدمبلوتيانوس

زوجةاكنتهونصتثلوتهانوسوقتل302سنةكشفتالموامرأفيران،الاثنينقتل

.ل!اراالىلمصتلهةالىكراكلا

الشهرخ،بلىضو)الهرملطبقةتبمأقيذالعقرااتعلىسيفروسعل

و؟نت.(ال!ثعيعامةمنأووالجنى،البلد!اتومنوالارستقراطي،والفارس

افركهةصموركتانعاسفررشفملالاداؤط!.وأشدأكلرالأضردنعلىالعقوبات

ومالمحأالولاكاتدالحضريةالمراكزمنالكثيرموسساوثرعلانمةسورلآولا!قوق!م

والحمالمديسناتبلىبمصرا!سكندرفأعطى.البلدكاتحمفماالمدنيعنى

ولما.وفرضاالصرائيجبايةتسهيللنرضمصراقايمعوامممنعاصةلكلالبلد!

ورلهادومناالىاحماكدلالقالهميةمارثاوهيبموريةماتوجألهبعأسفهوبر!ن

جها:وظائفل!أينائممنالكثيرفأدخللهاعلالياالولاكاتماواةعلىعلفتد

فأتالم!وقلمالكثيرصرفسخيأسيثدوسو!ن.وال!ثرقسوركةلىلاس!الاداري

يذكرىوسلم.الحنطةجانيالىالناسمنللحتاجننالزتنايعطيومارللثعب

ملىالطانلةالأموال!ركاوعرفعرا!مادينار26مايماداطمواطنلكلالعاشةهصعؤ

الامبراطوريةالخزانةمنالبريدمصلحةطرقواملحبالولاياتالعامةالطرقاصلاح

بيت)31عليااطلقدوميثيانلق!رجديدةوواجهةالفورمفيقوصأرومافيوشيد

العد!دوعروهرقللباخوسكبيراومعبداالعامةاطاماتمنوكثيرأ(السبعةالكواكب

مصاريفهكلمنويالرنملها..أصليكلثيداعهعليهادونالقالعامةالبناياتمن

جزيةمناليهولما؟ننتيبةبالمالمليئةالعامةالميزانية؟نتفقدوحملاته

.المصادرةوالممتل!تالفادحةالامبراطوريةوالصرائبوالرقكالةمنلاسماالمقاطمات

الىصد!.عائلتهلأفراديورثالهمل!اعتبرهاخاصةخزانةللأضرةوخمص

تعنيرحميأالسخرةنظاموجعل.%06بنسبةالعملةمنالفضةفخفضالعملةتخفيض
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مصالحوحمايةالنساءصداقلهايةقانونأوسن.الدولةمؤساتمنمؤسةبه

معينةبلديةرسوممنالسفنوأصحابالتجارنقاباتبعضوأعفىوالعبيدالقاصرين

الهليةالسخرةمنالمدنيةالثر!توبعضالامبراطورية،الأراصنيالمستأجرينواعفى

فيالأحرارالملاكينعددوزاد.البلدياتتللثفيالاثرياهعلىيتركزالثقلجعلتوالق

موظفيظمضدالفلاحينلطلباتوأصضءزمانهالامبراطوريةاجزاهبعض

وأسياوصوريةكغالةخصومهأيدتالتيالولاياتأنوالمعروف.لهمالامبراطورية

تكنو!.الولاياتهذهرفاهيةعدممايفسروهذامساعد!ثمندفعتقدالصغرى

فيالسياسيةالافطماداتواستهرت.قليلأاحسنالاالدانوبومقاطعاتأفريقيةأحوال

وتنامتال!راقوكثرمةنبكلالعنفوأدوالوشاةافبرونوكثرالولايات

بالتعليمسيفيروسواهتم.اط!ريةالمراكزليالوسطىالطبقةحسابعلىالبيروقراطية

اكدودينيأ.الحاكةسلالتهلتثبيتوسعهمافيكلوعلحياتهعنوكتبوالقانون

الموديةالىالمتحولننعلىشديدةعقوبةووضعالامبراطورطقىعلىسيفيروس

والميحية.

ا!كثتوأحرقتببر!طانيا(يورك)ايبوراكومفيسيفيررستوق211سنةفي

أحد!ثرضو!.الانطونينمعهدريانبضريحدفنحيثروماالىرمادهونقل

)1(تذكرمعارفةدونوغيتاكراكلأولدهوخلفهالهأاعتبارهعلى

الىنسبة(!را!للوسوالأصح)الاسمبهذاسوقد217-211يننكراكلاحم

اوريليوسماركوسالحقيقيواعه.روماالىهوأدخلهاراسغطاهذاتكاليةةعباه

علىمعودهوحال.بالخرافاتيؤمنالطبعقاص!الشخصيةضعيفو؟ن.انطونينوس

الىيمود!هدركانسورالىوانسحببريطانياليالكليدونينمعاتفاقأعقدالعرش

الحقتيالعاهل؟نانهالابالبدايةالملكلينريكه؟نكيتااخاهانمنروماءوبالرنم

!اعندمابينهماالامبراطورتقسيمعلىاخيرأواتفقاأخيهمعخصامهاحتدامالىأدىمما

زادالقالعسكريةللفرقالسخيةفأتالم!كراكلا.وقدموقتلهضدهبالتأمراخاهكراكلا

المثقفةالطبقاتضدوارهابردلأسياسةواتبع.تؤيدهحقالثلثكنسبةرراتبها

منهمشخصألفعشرينبحوالىعددمقدراخيهاتباعمنالكثيروقتلكالامبراطورية

ال!الهاماتبناهكراكلااكلل.اخيهلقتلكراكلاتبريررفضالذمم!بانبيانالمث!م

الخزانةافلسمماجدأياهظةالمسلحةالقواتعلىمماريفهر؟نتوالد.بت!ثييدهابدا

الىادىالذيالأمروالرسؤمبالصرائبالامبراطور!ةأنحاهليالملاكنا!اكالىواضطر

رالعتقالأرثضريبةكراكلاضاضافقدوالعقارالتاجضرائبجانيفالى.افعا!م
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علىجدأباهظةضرائبوفرضجمانأوالتجهيزاتالاطعمةتقدلمالملاكنعلىفرضحق

جديدةرسومأكراكلافرضهوبمصرالاسكندريةمذابحسبيو؟ن.والمدنالاثريا+

استعراضالىبالخروجشبابه!أمرالمدينةس!نبذلكاستهزأولمااالفرثيةالحلةلتغطية

بفئةجديدةعلةسكبأنبالعملةالثهينالمعدنخفض!.جيعأقتلمخرجواولما

خفض!السابقةالعملةعنالثلثبنسبةوزكايقل(عراقيأفل!أ07حوالى)دينارين

الذهي.الاور!رس

ببعبموجمبهحصلللأمبراطوريةجد!دجنسهةقانون212سنةكراكلاأصدر

ل!ثمولذل!!نوربما.القليلةالقلةالامنهكستقولمالررمانيةالمواطنةعلىالاحرار

الطبقيالتهييزعلىوالقضاهالسغر6ونطامالأرثكراليالس!نمننسبةأكبر

بالامبراطورية.

الألمادمعوضدوالقوط!نالألمادقبطةيهقامثهبرمأ212سنةكراكلاصد

الأصلهةدأماكفامنتحركتالقالرتجيةالجرمانيةالشعومطمنوالقوررمؤقتأصلحأ

ال!فلى،مو!سعاعندبالررمانواصطدمواالأصدالبحرمناطقالىالأسفلالنستولا

والد.سوركا!لمكتفهأحربه!لى!سقراندؤن214-213سنةكراكلاحاربمرقد

فأزاحال!ثرقالىكراكلاسار214سنةكداكةولما.الأعلىوالدانوبالراينطولعلى

فزالمرومانهةولاتارمينياوأعبحتارمهنهاعلىالفرثيوننصبهالذيالفرقالملك

الثالدافتالهالرهالماكراكلا؟نولما.الرافدوربلادشماللىحديابفترقأميديا

منالمناصيلىماكرينوستدرجوقد.(القديمةمور!تانيا)المنربمنماكرينوس

طاكية.منخلمملأنهالحاللماامبراطورألطالثي!خبلىواعترتبسي!جندي

أولماكركنوسو!ن،لهخلنةديادومينيانوسولد.امبراطورأاعلانهحالوأعلن

الشرخبلسارستتراطحةمنككونأندلنامبراطورأ!حالنرسانطبتةمنتائد

وحسناعتلالأحكهلىكنوقدبالقانونرمعرفتهالاداركةخبرتالىتقدمهوعزي

الدولة.تدبيرأموردتصرف

منوطؤالأضردحؤحهثالنرث!الملكلارطبانحروللماماكرينوسخ!ر

وتسماساهبموجبهالأخداسترجعاتفاقأالفرفماالملكمعهوعقدالرافد-شبلادث!ال

كالتبصةامحثر!الذياقار*احدوهولتيرعلاتارميناعر!قوضنفادحةحربيةكرلمفة

ررما.الىالأحمبة
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بالومى:يلاعاا

حفيدباسيانوس218سنةحمصلمالقطعاتبعضأعلنتالشنبعالعملهذاوبعد

ترزقاالق)يوليادومنااخت(سورينبيلمنسويمياسيولياابنتهاابن)يولياميسا

ماكرينوسضدالسلاحفشهرراالجنوديولياميسارشتوقد.منافسأامبراطورأ(بولد

رعلىسنةعشرأربعةلباسيانوسو؟ن.كراكلاابنهوالجديدالامبراطوربأنوأخبر!

ن!الذيحمصلمالمثسالهكابالوسايلاعبادةنثرههجلو؟نالجالمنكاية

اصهباسيانوسكيروقد.الامبراطوريةربوجعلهروماالىوادخالهكهنتمناهله

اصطدمتعندماالأوحدالامبراطوروصار.لهجديدأاسماا*كابالوسالالهاصممتخذأ

هربه.اثناهماكرينوسوقتلفدحركاماكركنوسقواتمعلهالمواليةالجيوش

سشمنجماشيةنفسهأحاروخليعأالقم!حكلهفات!خلالايلاكالهالوس؟ن

طروقتفيعاليةمناصبفىعينهمالعربةوسائقوالحلاقالمصا!ممنهم!نالأخلاق

اسودحبرأروماالىوادخل.المتناهيينكيررترفهتبذيرهجانيالىالموظفيناكفابه

عليهسيطرتفقدسنهلصنرونظرأ.ثيستاعذراهمعبزواجوارتبطبهاهويعتقد؟ن

حفيدهاوأجبرت.الشيوخبلسمناقشاتحضرتاكاحقبالدولةتنفذتالقجدته

منولهالحمزلهخليفةسيثروساسكندرواحمهمامماياخالتابنتبنىعلىأضرأ

الحرسأجبرهأخيهمنالتخلعىايلاذابالوسحاولولما.سنةعثرةثلاثالعمر

البريتوريالحرسمنرجالداموأخيرأ.الحمفيمعهالاسكندرايثراكعلىالبريتوري

التيبر.نهرزأخيرأورموهاالطرقاتفيجثتهوصبواروالدتايلاكابالوسالامبراطور

:سهفروسامدكندر

عرهو؟ن(235-222)سعفروساسكندرخالتهابنبالحمايلأغابالوسخلف

ادارت226سنةالأولىوفاةوبعدوأمهجدتهتأثيرتحتوقعولمذاسنةع!ثرةأرلع

العمياهوطاعتهاالمثابرةعلىأمهربتهوقد.حكهمدةطوالالامبراطوريةمعهالثانية

وأمهعننوقد.باسيانوسالكسيانوسالأملىسيفيروساسكندر31و؟ن.والفضيلة

!لعد.ومنسبيهيوسملأالذينالعسكريننمنبدلأالدولةمصالحفيمدنيينموظفين

سلهةسياسةحكهفترةخلالواتبعالدوائريملؤونظلواالعسكريينأنكير.الوظائفا

واسترجعالجيشعلىاعمادهمنأكزالسناتع!اعتهدوقد.الجيشبمصرونجاتواقتصد

الكبارالموظفنتعييناتعلىالموافقةومنهافقدهاالقسلطاتمنثيئأالشيرخبلس

ومار.ا/لمهمةالمناصبمنهافرادالىوأسندبأعضائهالخاصةالقضاكادوالحمالدولةفي

يمثكلونعشرستةوعددمالسناتأعضاهمنمنرهفتؤخلالالامبراطورمستشارو

ووزرائه.وأمهالامبراطوربأراههيستنيرالدولةوادارةالتثرح!لياستشاريأجملسأ
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طبقةمناولبيانالمثرعامثالالامبراطورعنينوبالبريتوريالحرسقائدوصار

228سنةطما.ثولوسالمثرم!نحكهمدةخلالالآخرالمهموال!ثغص.الفرسان

ر؟نالاسكندرجمضوراولبيانقائدمالبريتوريالحرسجنودمنمقردونافراداغتال

قسوتهأساسعلىالثانيةللرةقنصلاأنذاك؟نالذي!شىسد!والمؤرخعلىحقدلم

بأسيامدينتهالىلهالاسكندرلارسالالدافعلقتلهث!كدونالامبراطورمنلهوطلبم

بلدكةكلليابالىوصارأعضاه.تاريخهكتابةأكللحيثفيهاوالبقاهالصفرى

مرةولما.جيوبهممن!قانحقعليمالمفررضةالماليةالرصمتقدمعنمسؤولين

فقدالعامةالىوبالنسبة.فامتثلزوجتكنفيالامبراطورعلىالوالدةالملكةاشارت

توفبرمصالحلييعملونالذينالمفروتجارللمناعوصحالعامةاماماتاسكندروسع

العرائبمنوأعفامالدولةاشراتتحتلماباتدبالانتظاملورماالصروريةالحاجات

التجارةعلىالدولةلسيطرةبدايةهذهالاصكندرصياسةو؟نتاخرىامتيازاتومنحم

القواتلأفرادفحتالتيالواسعةوالامتيازاتالجي!قمصاريففكثرة.والصناعة

منروماوبضنهاالحضريةالمراكزس!نوجردتالدولةمواردكلعلىأتتقدالمسلحة

عنالنظاميوالنهبالعملرجالعلىالتضييقالىالدولةدفعمماضرور!اثاتوفيد

جمعياتأعضاهوصاروالمصادراتالسخرةرأعاليالمبا:وكيرالمباشةالضراشطريق

تقدمعلىالدولةمقاطعاتمؤجريواجبرمصانممنتجاتبانأيقدمونالحرفيين

العاصةالىالأطبمةايمالعلىالنقلعالواجبرالدولةالىبانأ3عصولإ3منجز

الضرائببنجمسنوكاالقالأرا!أصحاباعفاهلياسقرالاسكندرأنغير.جمانأ

يانتثارالثالثالقرنمنالأولوامتازالنمف.والمدارسالمعلينالىالاعاناتوتقديم

كطبقةمعئينوجرعننقرأمرةولأولالامبراطوريةأرجاهجمبعليالأوليةالمدارس

العملةلالثينالممدننبةقفيضفيالدولةواسترت.بالقرىأوليةمدارسفيمقيزة

الأصلي.وزنهنصفالىالذه!الاوروسخفضفقد

فيالزردش!يد!نهمالساسانينحموبدهالفرثيةالسلالةسقو!الاصكندرحمشهد

الجيو!قالجديدةالساسانهةالدولةمؤسساردشيرطرد221سنةوفما.فارسبلأد

كبدوكيةدبعمدأوتفلنلالرافدتبلادلييحتلوكاالقالمناطقمن،الرومانية

ارمينهاملكومعهماالررمانهةالجيرشوامهالاسكندرقادالتالماالعامدنما.وصرية

ال!مانيةافقاحدىبهامن!تالقالجسهةالخسائرمنوبالرنم.رومامعتحالفالذي

دامالسا!انينمع!لامأالاسكندروعقدالرافد-!للادالأخرىالفرقاسزجعتفقد

كيابفترةوخلال.بانتصا:لحتفل223ثايةدررماالىوعادسنواتاريع

ايليريامناطقالجرمانيةالجاعاتمنوكيرلمالالمافيقبائلهددتباب!ثرقالاصكندر
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أنكر.مينزهنددراوللحربمامهمعرحوعه!دالاسكندرفسار.الأليعبروغالة

لزعاهالر!ثال!فقدمالسلامتفضهلالىدفعةلهقواتهطاعةحظل!الاسكندرفثل

وسطزالملكضفمنمستانن،نواوالذ-شعلههجنوثرحنقزادتجاالمقزالقبانل

فاكوس(ألانهةوأمقوطيأل!من)الترافىقاندمنمبوا235سنةولما.عليهأمه

را!منالعسكركةالمناصيلىتدرجقدماكزيمهنوسو؟ن.امبراطورأماكزيمينوس

وصاراكلعقفأدخلهج!مه!غامةسفالوسسبقسسالامبراطورنظراسترعىبسيط

أقلامثمانهة!نطولهانروكلمافقدالج!مانهةقوتهصروفأماكزيمينوسو!ن.يقريه

الصغوروكك!ركومهألحمكلو03وكأكلالهرمنغالوناتثمانيةودربونصف

وذجماها.رأمهالاص!كندرالامبراطؤرعلىونالمتهرالجنودهبممنهوبتحرص.!دول

حاهتالررمانهةالامبراطورتتار!خدعصهبة28وه235سنقا!الفثآ!نت

الجعشعلى!عآدلمالأسبقونالأكاطزانتهبهاالقالسهاسةلعيول!مباشؤنتجة

أفرادونالعصعانحر!تلكقخلالاالاضطرا*حلفقد.علطالصرتلماوبذخم

ررماماكزيمينوس!مرفلم،الامبراطورمنمسعلىقواد.ينوالتناذ!المسلحةالقوات

الراتحوضمنطققرسالىالأمنارجاعمنإلعرشمعوعندتمكنوقدقبلمن

فرأن(وث!كهكوستعكوسسامار)و"كعاسماتهاداحرلقبواتخذوالدانوب

حم!رعزل،والارهاليكالرمحيالثلاثحكهسنواتميزتلهال!ثرخبلسمعار!

الأملادالكثإمنوصادرالأرا!ئأمحال!راضطهدالج!قمنالارستقراطيننالضبارر

علىحصلواجمنودالارستثراطهنالضباررواستبلل.المدنأوللأفرادأ؟نتصواهالخاصة

الوسطى.الطبقةوافرادوالنبلاهالم!مفنفدحركأسن!،قريبأالفرسانمنزلة

غ!ر*بإدت

كانفورانطونهوسالنبهلالمحول238،لقنصلسنةافريقيةدالجيثقنصب

.ماكزيمينوسسهاسةضدالمقاطعةلى!هاننتجةعزمنالثانننلمار!نامبراطورأ

أنفولاعنالهالآلمةعاوالمنصيكانفورلمحتفييكنو!،السناتثهرحبوتد

!رحا*اسنقبلحهثقرطاكةذلك!دخلؤ.رفضهحالةدكالقتلهددؤالعصاة

مرشحمحنوأعثررنقوا!اسناتوركةطنةأ"!فىالسلطةكانفوركعلوقد.كبير

وولد.نور!انالسناتواعترفى،الحمالىمعهك!ثرككالابنكانكورولده

الأقالمكلاطدكدالامبراطورواكدت.للثعيمدوأماكز!هنوسوعد!مبراطورين

تمدمقصررفيآو!د.لماكزيعنوسطثطلتالقواسبانعاثانونها،ل!ك!اعلا

اندحرلكنهلصدهالابئكانفورفسارلماكز!هنوسالموالىموركتانهاحم!كطهانوس
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وابنهالوالدحموث!مننسهشنئولدهبمقتلكانفورالامبراطوروالد.حمعرلما.وقتل

فتط.ضررز

كلودكوسوهااعضائهمناثنينتنصييالىالشيرخبلسالأحداثدفعت

والثافيالمدنمةالسلطةالأوللمدشريكينامبراطور!بالبينوسوكيليوسبوبينوس

البركتول!الحرسو!عااعلالياعلىثانونهامنماكزجمينوسوزحف.العسكرية

وتتلؤ.علطإلمضواجنؤكيرأ!.لمراجهتهوالشعب

الهركتوريالحرسرحالتتلحهثطوكلأالشهرخبلىرفعةفات!تدمولم

الا!كانفورنجلالثالثغور!اناعلانعلىال!ثئبلسواجبراالامبراطوريين

وصهأثصسهثموبىفور*برالقائدونصبواسنةع!ثنثلاثالعمرمنلهو!نامبراطورأ

حكلهمنسنواتالثلاثخلال06كفايكلالبلادوحمطولمةخبآذارجلأو!نعلهه

الفرسطرم!242سنةوسارمويسهادالقوررولدحركهئ!أالامبراطورمعوقاد

تحتالامبراطورمارتههسبئ!وسوفاةو!د،أخرىومدنأانطاكهةمسثركعأحرلمؤ

المراشدك!لهسورتص!منم!شهخافيوهرا!دفهلهوسشلوممارحمة

كانفوؤالامبراطورعلىاكلهشثزولما.العركتولك!اطرسفاندمارحقالص!كر!ة

.امبراطورأ(الرلمافيليب)نصبواوقتلؤالثالث

المرلا:لهلي

ررمابموكبهتراكعتالأولثاوررالملكمعصلحأالىفطهيالامبراطورعتد

ثوسيكوس)العطمفارسقاهراللقيمتغنأثانتصا:واحتنلال!اقةهاحدؤالى

بمرورلحتفلروماالىهووعادالنهر!ا!مااقلمحا!؟محلىاخا.وترد(ماكزيموس

منفاكةولالعرل!فعلصياداؤو!نت.الألعاليوأتهتررماتأسصعلىسنةالف

الطرقدالأمنعلىوحافداعلالهاحماوقدالدع!تورخلالهاراحثربماوال!ثربئالكفاكة

.الامبراطورتاجزاهمم!دالمامةالطرقكلالمسافاتاححارمنالكثومرضع

كوزكبهوسالفل!طهقالمؤرخاعتبىالذك!الهدالىالمسحهئمعمتساهأو!ت

معه!ثرك!ولدهوامحلنكورت!طئرميفهليوورلصمدكنةأسوقد.سحهأ

ضدهدثار2ولصنةولالدانوم!كلال!ثركل!ثباللحاري!5.2سنة.ل!الحمل

ارسل!لما.سمحةككلالهركتنأكدوقدماركنوسموكسهال!ا!وتاينوسالرق

القطعاتتلكأطنتهالطنو!هندالمراتاكل!وشلدىمشكلةلففىدككهوسضاطه

لنطهيطلصأ!ندكك!رسأنوظهر.ا!طالهامحلىكاكالزحفوأمرتامبراطورأ

ررما.وصولهحالالمهمةكتركسوتكانهفمااخب!رسالةلهارسلانهحيثالعرف!
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ظهيفاندحرثورناتريي*اصطدمماعلهرحسيكأقوالهيثقلمفهلييأنفير

.9،2سنةولدهمعوفنل

للدرلة.الرسالد!حلالهااحهاحازمأاثاركأخلالها!نسنتيندككهوسحم

ال!ثرقصالقوررفبمحماكةدولااللانوملاكمةتردا!طالهاالىك!بمع!ركهوان

مالةفهلووورلصليقتلواأنه!وقهلومقدونهةترا!اواكتاحواالأ!دلالطنوييمحبر

رقثلوهادكعثمماكررالصدلم251سنةوللهمعشمالأدككصسسارطا.ألض

وضعوقد.يالمالافرالمعلىتركبونهانوسخلفتهوعلاثام!سقرميالممركةالناه

قواتأمحلنتهوالذيوالسفلىالعلهاموكسهاحمفاللوسخهانةولالاندحارلىاللوم

تحصعناتوتدميرالصكركةيالفوص268-251سنةمنالفتآتمنرت..امبراطورأ

ريرعلانها،واسبانهااكالةااعلالهاعلىالبرثر!ةالفبائلهبماتوتوالىالهدود

6صزكادوسوركةالنرورمابنلمناطقالفرساحتلالالدانولطوأرافيوافرههة

الأكاطزوكلطوال!ثرقاثطايسامنلمناطقالزلازلوتخرييالبحارلىالقرصنة

الامبراطورلآ.مناحزا.راستقلال

بهالهمصحالتوطهنمعطجلةمعاهدة(253-251)فاللوسالامبراطور!ثد

ولد.ررمادخولهعندواتخذ.سنوتجمزكةورعدموأسالمفنائهمحملعلى

أ!لن252سنةدل!.الملكلمامعه!ثر!كيند!كهوسابنستطهانوسوهوثولهسهانوس

لىامبراطورأإعلنوكنؤأنكرأعقا!كلامطهانوسفردمثانهة!ها!القوط!ن

معوقتلؤعلههفالمضواالفرصةفاللوسجندانتهزحعثاطالهاالىركلدممو!سها

وعدمكاطبنغاللوسايماقذنوقد.امطانرس*!عطلمأنثبلانزامناعندولده

خساص!قرالذي252سنةالطاعنوتفشالمتكرر6القباللمبماتصدهوثهدال!ثرب

منو!نامطهانوسالامبراطورأنكيو.الس!نمنكالكثيرخلالافتدسنةمح!ثي

كلرا"منالجندلامملزازاشهر!عةكرمنمبهلىكبقلم(القدلأموركتا!ا)المفرمي

ثالير!انثدلهالجندوأعلن252سنةذثححيثلهواحترامهالشونبل!ىلأ!اه

وعمدالحمدمعهثري!فالهنوسولدهثالركانوعن.اصراطورأ(252-925)

فثنخلالالامبراطوركةواكهترتد.الراتحدوكلالمرالحةاطصلى!اثالي

اللانولياقالمالألمادقبائلدمرتفقداأكنبهةوهبماتمحلنصهانحر!تحكه

الراكنحدوالفرنكواضرق.السدلىالدانوليحدوكلالثوطهونوسطرالعالا

حررايطالعاحماكةمنجالهنوسوتمكن.256سنةرفالةالمانهاكنو*هرونالسللى

لهريلاكنفسهفالريانوسار.الراتحدولهاتوسار256سنةمهلانود8الفزا
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وسورية(النهريينمابيناقليم)الفراتيةالجزيرةكربشمالاجتاحواالذينالفرس

اندحرلكنهانطاكيةثاليرياناسترجع258سنةوفما.ارمينيافيلهممواليأمل!وعينوا

الىو!عاقهضدهدبرهامكيدةفيعليهالقبض!ثابورالفارحمماالملكوالقىالرهاعند

نأوقيل.الأسفيقاساهالذيالتمذيبمنمتاثرأماتحقوظلوالاهانةالأس

وز.عدةلسنينالزردثتيةالمعابدأحدفيوتعليقهبالتبنجلدهجمشوأمرالفارع!الملك

أسياداخلوتنلفلواوطرسوسانطاكيةواحتلواسوريةالفرساجتاحالتاليةالسنة

المصادرتسميهالذيتدمرملكحيرانبناذينةالاحدهعندشابوريوقفولم.الصغرى

الفراتيةوالجزيرةالصفرىأسيامنالفرساذينةطردفقد.اذينةسبتهيوسالرومانية

أراداالشرقفيرومانيينضابطينتمردعلىالقضاءفيجالينوسوساعدطيسفونووصل

منحهبانثاليريانابنجالي!وسو؟فأه.وم!رسوريةكلللرومانواسترجعخلعه

وفاةوبعد.وممرالفراتحدودعلىالرومانيةللقواتقائدأوعينهالثرقملكلقب

.اللاتودولالقاعرولدهاعلىكوصيةالزباهزوجتهخلفتهاذينة

والفرنك.الألمافيدحرمن257-256السنواتخلالالغربفيجالينوسوتمكن

فيالامنضنجالينوسأنغيربانونيافيوالايازجميونوالكواديالماركومافيوكزا

غالةأواسطعلىالفرنكبسيطرةتعقدتقدالحالةأنغير.والدانوبالراينبننالمنطقة

القوطيننهبماتوكزتبريطانياالىالانكليزيالقنالالسكسونوعبوراسبانياوظل

هذهالحقبةعيتجميثأباطرةانفسمالقادةمنالكثيراعلانالىأدىمماالبلقانعلى

صارغالةمنوالالماقالفرنكطردمنبوستوموستمكنولما.طاغيةالثلأثينبفزة

علةوأصدررأسبانيابريطانياح!موايدهفقطغالةعلى؟مبراطورمستقلةبمورةيحم

سنةجنودهاغتالهحقغالةيحموظلبنالةخاصسناتمجلسوعينبهخاصة

علىاخرىجر3وتدفقتالرونوادي!اجمونالألمافي؟نالفترةهذهوخلال.268

هجومعلىالسياحمماوالتفككالطاعونتفثيساعدوقد.راثيناحقمندفعةايطاليا

المؤرخالقائدوؤلم267سنةصالونيكرحاصرواالبلقانعلىوالهرفيالقوطيبئقبائل

وعبرتبيزانطيومواحتلتتراقياالاخرىقبائلوهاجت.خائبيناثيناعندكيسبوس

كودهالقراصنةاسطولهعسفنمواثتر!ت.بيثينامدنلتخربالبوسفورمضيق

امامهمشيهكلوفربننالاجميالبحربمياهوالقرصنةالنهبواشاعواوالقوطيونالهيرولما

دقواد.أحدودحرلممويسيافيودحرلمصدلممنجالينوسوتمكن.اسبارطةحق

موسلافلوطنصديقأو؟نالمسيحيينمعمتسامحأمثقفأجالينوسر؟ن.البحر

محلىواعآثرالمطلقالفرديلحكهبشدةالشيوخجملىعارضهوقد.الحديثةالافلاطونية
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السناتوتجريدهالقياداتدالارستقراطيينعلىالفرسانوتفضيللموتقريبهالجند

لحبىباوريولوسقائدهأخيرأجالينوسأرسلوقد.عكريةملاحياتأيةمن

بالامرجالينوسعرفولما.روبانحووتقدممسيرتهحولكيرانهغالةدبوضوموس

اكتالوا!جالينوسحرسأنغيرميلانولياوريولوسفحاصرالموقفلادراكتقدم

الأضر.

الأصل،ايلرريعسكريأقائدأو!ن!كلوديوسجالينوس!عدجاه

الناربونية.غالةمنقماسبافي"تأييدعلىوحصلبميلانواوريولوسعلىقضوقد

قبرصسفنهمووصلتالبلقانليستوطنواالدانوبالجرصانيةالقبائلعبرت926سنةط!

القوطننقاهراللقبواتخذالبلقانمنهمقس!أوايكنودحرلم!وديوسفداهم

غرم!نهأخاهايطاليافيجيثهنصببالطاعون027سنةوفاتوعند.(كوتيكوس)

.امبراطورأ(275-027)اوريليانبا"علان!اعهحالاورليان

دخولهعندالسناتايدهوقدداكياباخلاءوامرالدانوبحدوداوريلياناصترجع

نتائجهعهجراجراهوهووالتزييفال!رقةلايقافالنقودسكداراكلقحيثروما

قادهاالتيالرومانيةالجيوشودحرواالمانياالالمافيهاجم271سنةوفي.عودةغير

ميلأ12قطرهلرومادفاسورببناء.بدأالذيوهو.ذلكبعدأبادمانهغيراورليان

وحوىمستطيلةالسورجم!برابموزود.خليفتهاكللهقدمأ"2وارتفاعهقدمأ12وعرفه

علةأمدرتاليتدمرملكةزنوبيةلحربذلكبعداورليانوسار.بوابةع!ثرثمافي

عنمستقلةسياسةواتبعتالرومافيالامبراطورمنبدلأولدهاصورةحوتخاصة

آسيامنقمعلىهيوسيطرتاغوسطوسلقباللاتوهبولدهاواتخذروما

عندتدمرقواتودحرالصغرىآصيااورليانواسترجع.الاصكندريةعداوم!رالصنرى

واحتلتالهربمحاولتهالدىزنوبيةواستدمروحاصرالصحراءوصطالىسارثمحمص

الحاميةرجالس!نهاوذبحتدمرثارتروماالىاورليانعادولما.272سنةتدمر

غالةالىاورليانسارثم،!طيأتخريبأتدمروخربفعاداورليانمماأغاظفيهاالتدمرية

اوكتطمنعاصتهنقلالذيبوستوموسخليفةترتيكوسحمتحت!نتالق

اورليانمعصأترتيكوساتفقوقد(الحاليةبوردو)بورديغالةالىتريفيروروم

وبريطانياغالةلهسلتوهكذاجالونمعركةفيالفالينعلىالأخيرجيوشوانتصرت

زنوبياالنصرموكبفيوساربنصرهاحتفلرومافي.(االعامسترجع)اللقبواتخذ

لائقة.اداريةبوطمةالثافيوعينللأولىراتببتخصيصذلكبعدوأمروترتيكوس

ندرةعليهاوأثرتالامبراطوريةشعوبباهكامتحضاجديدةعلةاورليانأدخل
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ران.الفاحقالآصارارتفاعالىأدىالذيالأمرالذهبأسعاروصعدتالنضة

المتناميالفقريعكسالدينارمنبدلأالتعاملفيالصغيرةالنقديةالفئاتاستممال

رالفنائمالثرقمنبهاأقىالقبالأموالالمدفوعاتاورليانوازنوقدالنقدقيهةرهبو!

لحمأحيانأومعهالمواطننعلىيوميأالخبزيوزعفصار.تدمرهنومانهبهالكثرة

والزيت.والملحالخترير

الاله)العبارةئقودهعلىوفعفقد،اورليانزمنعنفوانهالفرديالحموصل

ايلاكابالوسأدخلهوالذيلايقهرالذيالثمسالهطقسترسيخوأعاد(والربالمولود

خلالاضحلالذيالامبراطورعبادةطقسعلليحلمعبدأالآن4داورليانوشيد

السناتمنطلبواالذينضباطهبعضاوربناكتال275سنةوفي.الفوصفترة

.عرهمنوالأربعيناطامسةفيو؟نتاسيتوسكلوديوسفرشحبدلهامبراطورترشيح

جنودهأنكير.ودحرمالمغرىبأسياوالآلافيالقوطيينلحربتاسيتوسسار

بترشيحساعمعندالأخيرقتلواأنهمغيربدلهامبراطورأفلوريانوسبأخيه!ونادقتلوه

ا!ليريا.منوهو(282-276)امبراطورأبروبوساورليوسالىالأخرىالفرق

فدحرلممدينةسبعينواحتلواغالةوالفرنكالألمافيقبائلهاجتانوحدث

برناجمأادخلوقد.غالةفيوتمردومصرالصغرىأسيافيثوراتأخمد!؟بروبوس

الىادىمماالجندفيهايستخدمالزراعيةالأرا!طواستصلاحالعامةالمشارح!لبناءمكثفأ

اوريليوسالايلوريالقاثدبدلهالعرشعلىووضتقتلتهاليبانونيافواتتذمر

فيالنرببادارةاليهرصدالحمفيممهشري!؟رينوسولدهالأخيروعين.؟روس

حقوتقدمساحقأالفرسعلىانتصارهو؟ن.الفرسلحربالثرقالىهوساروقت

الجندوأعلن.ضدهعكريتمردنتيجةوربمابصاعقةماتحيث283سنةطيسفون

بأسيامرورمخلالالبريتوريالحرسقائدقتلهالذيامبراطورأنومريانوسولده

فأعلنوه(ديو!طي!ثيان)دقلديانوسعلىالجنداختيارووقعالعودةطريقفيالصغرى

علىوخليفته؟روسالامبراطورابنينوس؟رباندحارالأخباروصلتولما.امبراطورأ

الامبراطوردقلديانوسصارلهضباطهوذبحمويسيافي(موراثا)ماركوسنهرضفاف

الأوحد.

فلم،ابنهوسطوسحممنذبدأالذيالزعامةحمانتهى285-235بينالصرةفي

طبقةمنالاقاليموادارةالجيثىقيادةوخرجتالحكومةفيفعالأعاملأالسناتيعد

منشيئأبهاالث!يوخجملساستعادقميرةفتراتوجودمنبالرنمالشيوخمجلسأعضاء

الوهيةعلىاكثرالتأكيدومارالأباطرةتعينفيقيهةالشيوخلمجلسيعدولم.قوته
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امدرها.يكودكلنلدوكت!يالهأفسهمدفأهدل!ان،الامما!ر

فيالفرسانطبقةعلىجالينوسواعتهد.اورليانالالهكتاباتهفينفسهعلىوأطلق

الجنودمنالجيقفيغالبيتم!نتوالذ-شالعلياالمدنيةوالوظائفالصكريةالقيادة

منضبارويقودهام!ردالمرابطةالجيوش؟نتاكوصطوسصدلماحق.السابقين

واستبلد.سيثيروسسبقيوسشكلهاال!الجديدةفرقالثلاثقوادوكذلكالفر!ان

الافبراطوريةالأقاليميديرونالذينال!ثيرخمجلسأعضصاهطبقةمنمالح!جالينوس

.النرسانمنبموظننن

هجماتلوقفالثافيالقرننياستحدثتالتياطدوديةالتحصيناتنظامفثلان

الاستراتيجيةالمواقعنيترابطالتيالمتحركةالقواتنظامالىالعودةالىأدىالقبائل

علىعمنةمستودعاتبناءعادةكاتركت.وملاحقتنالاعداهلصدمستعدةوتكون

بسترةالصدرذرععناستعيضالأسلحةوفما.بمضمنبعضها!وم،واحدمسيرةمسافة

السابقالثقيلمحلالمفيرالمدورالدرعوحلمعدنيةباصداتأحيانأمغطاةجلدية

.المساعدةالجيوشاستعملتهاالتيوالرماحبالطويلالمستقيمالقصيرالسيفواستبدل

وثقافةتحضرأأقلومالاقاليممنأولئكوطغيانالأملالرومانيىالضبا!وباختفاه

الرومانصارجالينوسزمنومنذ.الوطقرالثعورالهمةوفترتبالجيشالضفحل

سلاحتكوينفيوأخذوااثاةمناهيةاكثرصمةكتؤالفروبيةسلاحالىينظرون

ودخلتضاربةقوةالرومافيالجيقفيالمناربةالفرسانو؟ن.خاصررمافيفرسان

التدمريننالسهمرماةاستخدموا!دلمانيامنجديدةفرسانوحداتالآنبها

و؟نوافنمواتقانهمب!ثباعتمالمعروفن(الغردالعراقثمالمن)والاساهيننن

الفرسانوحداتمركزميلانوو؟نت.الآسيويةبالقوسعرفتمتهيققوسأيستعملون

اعتياديةوكوحداتالنوميريوحداتفيالجرمانالجنوددخل!.اورلهانعززهاال!

واليوثوننيين.والألمافيالوندالهؤلاهومنالمسلحةللقوات

نحتلففيالاقتماديةالحياةعلىالفارسيةوالجيوشالبربريةالقبائلهجماتاثرت

فيها.الثينالمعدننسبةوتقليلالعملةفيالاضطرابجانبالى،فعرقلتهاالهالات

العامالتاريخمؤلفاثينامنوديكيبوسيانهروالمؤرخالآنبرزالأدبحقلوفما

هناكالفلفةوفي.شذراتمنهظلتالذيالسكيثينوتاريخالينايصللمالذي

بينرومافيحاضروالذيالحديثةالافلاطونيةمؤسسافلوطينالمصريالفيلسوف

الاعتقادعلىتستنددينيةشخصيةذاتعندهاليونانيةالفلسفةوصارت.153-027

ة3الفكدرسالذيلونجينوس؟شيوسالسوريثم.العقلوليسوالوحيالاص
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لهذهالرومانتدميرخلالوقتلعندهامستشارأوعلزنوبياودعتهاثينافيوالبلاغة

سيبريانامثاللاهوتوعلاهخطباءالكنيسةرجالمنكثيرو؟ن.المسالمةالدويلة

ترطاجة.من"

فاليريانكاتشددالميحييناضطهدقدالفترةهذهخلالديكيوسأنونعرف

وأمرالأضاحيتقديم!ومنعمقابرموأغلقالدينيةاجتهاعاتهمفنعمعاملتهمفيوقى

؟فة.دينهمرجالبمحاكة

العقادةممثكلةحلفيقليلةاسهاماتوبرزتالقديمالبهطعلىالفترةممارةصارت

فيلاسيماالنحتطرزفيجديدةتطوراتوظهرب.الشكلالدائريةالبناياتفي

للطرازفعلردحدثالثالثالقرنأواسطفي.التوابيتومنحوتاتالنصفيةالقاثيل

ذلكيدمولم.اليفيرياسةزمنالرحميالفنفينلاحظهالزخرفةالمفرطالباروي

اليهأشيررالذيوالكلاسييمالبسيطالهاديءالأسلوبالىالعودةتمتحيثطويلأ

القرنخلالهناك؟نتحيثمؤقتأالكلأسيكيةالىالرجعو؟ن.الغالينيةبالنهضة

اليوناني-التقليدعلىمنهاالتجريديةتؤكدالثردتىفيتأصلتقويةحركةالثالث

روماقربالريةالسراديبمدافزبناءنيهائلأتوسعأالفترةوشهدت.الرومافي

و؟نت..الموقبدفنالخاصةبالهاريبمليئةضيقةممراتذاتالتخطيطمعقدةو؟نت

بالرموزومليئةالمقدسةالكتبأحداثمنمستوحاةوالمنحوتاتالجداريةالصور

)2(.المسيحية

واصلاحاته:(ديو!يشيان)،دقلديانوس

منايليريافيولدضابطأو؟ن503-285دقلديانوسفال!يريوسغايوسحم

منالجيشمراتبفيتدرج،المعتوقينالثرقعبيدمن؟نوالدهانحيثشرتيأصل

أنهوقيلدلماشيافي(ديوكليا)فيهاولدالتيالبلدةالىنسبةحميوقدبيطجندي

دفنالذيضرمجهشيد-فيهاالأخيرةأيامهيقميأنفضلولذلكسالونافيولد

المنصبتقلدوقدالمنظمالتظالملتزمالسكريمثالبالجيشعلهخلالو؟ن.بهافيه

منصبوبتقلده.النظربعدوينقصهعرهمنالخسينفيفرهو

لمالذيالثرقيالنحمنمطلقفرديحمبدأالامبراطور
على-السهلمنليسبانمقتنعأو؟ن..قبلمنروماتثهده

286سنةاط!فياضهشري!ماكزيميانوسفعينالواسعةالامبراطوريةادارةواحدرجل

جنودهإخ!اهـاا.ءر(إالتاليذالسنةوفي.الفائقةبقعدرتهعرفيانونيامنضابطوالأخير

اقرنجوتجبىسالالداسمنفسهعلىدقلديانوسفيهأحلقأرزقياالوقتوفي.امبراطورأ

هذهإنالمثتركحكهمامنالأولىسنواتالأنيةأوفحتوقد.قا!ثىم!!ضريكه
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فرأىا!الةالثوراتقنعاوالهارجعةالهبماتتوقفلمحيثعليةغيرالتبربة

وحمملروسفالى*دقلد!انوسفالهق،للامبراطوريةأخرتتسيملطالحلالامبراطوران

ثرككهمرتبطااعلدكامن(كلوروسقسطنطيوسبإسمأيضأيعرت)قسطنطيوس

اكنتهمنكاليد!وسزرجفقدالروابطعرىتوثيقرلاجل.وفاكاعنديخلفاهاوان

كالير!وسالمصادرعكستالذيالوقتوفط.ماكزيميانوسابنةمنقسطنطيوسواقترن

دولةرجلالأملالنبيلقسطنطيوسمورالمسيحيينلاضطهاد.ربماقاسيأفظأرجلأ

اقلمي،أساسعلىوماعدطالرككينبننالامبراطوركةتقسيمو!ن.حازمأ

عاصةنيكوميديامنواتخذالحنرىوأسعاتراقيا،بم!رلنفهدقلديانوسفاحتفظ

نأعلىواسبانياافرتجية،الألبحقاطالهاماكزيميانوسواعطىلهمقرأالبونطس

جزيؤوسبهالدانوبمنطقةكالير!وسوادار.عاصت(راثهناثم)ميلانوتكون

ومركزالنرصةالمقاطماتقسطنطيوسحصةصاروقتفيسرميومعندومقؤالبلقان

علىلتق!هاتهاقذهاالقالاداريةالعواصم؟فةدقلديانوسوجعل.تردفىعندحكه

دظديانوسكزرهالمال!رومايينهاتكنلمولذلكخطورةالاكزالمناطقمنمقرية

كتعونومواطنوهاروماوظلتاحكةمنالأخينالسنةخلالراحدةمزالا

.الحقوقمتساودالرئيانالشري!نو!ن.نفهاالابقةبالامتيازات

وحفطالثوراتواخادمناطقمعنالدفاعليومساعدوهاالامبراطورانان!ثنل

امبراطورأنفسهأعلنالذياخيليوسبهاقامثورةدقلد!انوسأخمدفقد.فيهاالنظام

حعث(الباكواديياممعرفوا)غالةلمافلاحيتمرعلىماكزجميانوسقمى!692ت

ظرأالدفععلىلهمولاقدؤالضرائبلفداحة286سنةاضعممافيهاالفلاحونترك

جزولما.والقتلللنهيمسلحةعصاباتونظموالأراضيمالبربريةالفزواتلتغريب

الثمالى/الصاحلحراسةعنالمسؤولالمضيقاسطولقائد!روسيوسحركةاكادعن

كلالسطر6منوتمكنالقراصنةمنوحما!تهالأطليا!يطعلىالمطلةلنالة

حد!واخذالرا!نعبرالبربريةالقبائلمعوتحالفكالةميناه(بولون)كيسورياكوم

طمضدالى092ضةعاصفةفىاطرلهتحطمانبعدماكزيميانوسواضطر.كالة

فنهواصترجعحلفاه.معحزوثانيةكررسيوسلحربتقدمقسطنطيوسلكنمعه

الىقسطنطصسوعبر.692سنةأعوانهأحدأخيرأكررسيوسقتلوقدغيسورياكوم

الى.كروجوسخليفةاليكتوسافطرأن!دالجزيزالىالأمنوأعادبريطانعا

والنرنكالألمافيقبائلهبماتصدمنوساعدهماكزيميانوسوتمكن.الاستسلام

فمالي!يوساهـاحيدافر!عةليللركلؤهماكز!ماتسوأخدكالةلماوالبركندين
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الئهاللهذهمنالاصرىراسكنالحدؤاستح!ماتواملحركننوال!الا!زاجذهطت

ننحة!ومث!هانوس!عامةمصرفىثور6926سنةوسبت.الدانومطمقاطعاتل

محلىرقفىالاسكندرتدالثالردقلدكانوسوحاصروالتضغمالفادحةالصرالي

مصرماعون!نواوالذ!نالسوثانشمالدالبلهينلنرييقواتارسل!.حركته

الفراتهةالهزرر6وثمالارمهنهاالفرسمنثقلدكانوساسترجعالثرقل!.العلها

فىحرلهالمناطقهذهاطركاع692سنةنرسصالفارسالملكحال!ولما.الفط

اعالىالىررماحدؤدقلدكانوسوأوعلالكرخهقرك!كالر*يقادهاررمانيةجيوش

لروباالموالىالثالثتيركدانصكتحولوارمهنهاررما!ناطلا!شقةوزادت.دجلة

هد!زافىفقدمحتعسكركةاملاحاتلقلدكانوساحرى.الم!حهةالىارمينياملك

كللنكعلمولالنصفحوالىللابثىالاحمالىالعددوصار"6الى.،منالفرق

لصتاداسمعلماأطلقضارلةمتحركةعسكرلآقو6استحدث!.اكثرأواقلم-فرقة

محلىالمقاطماتقواتتجنهددامفدوفد.الفرسانلهسلاحواهتم،الهدؤعنلللفاع

القالأراضكلو!عهثونالعسكريةالخلتكتوارثونالذ!اطدوورجالابندين

أوالمتطوعنلموال!رماتهنالجرمانمنوأفلبهمخدمتممقابلالدولةلهمتقطا

لأفراد!عدولم.والالمانافر!قةوث!الوكريطان!اوسور!ةتراقيامنبالخدمةالملزمنن

زمناصقفرأنال!دوالتدر-العالفةوالمعنوكاتالقالميةالمسلحةالقوات

.ةوكفاهتنظهأأحسن!ندقلد!انوس

الىالواسةالأتالموقمالأقالمدالمسكركةمحنالملنمةالسلطةدتلد!انوسفصل

ال!ناتدركةالأقالميعضوجودمنوكالرلم."ا1عددهاصاربحيثاصغرمقاطعات

ط!ققونالأكزقسطنطهوسوالفىألامبراطوريعينهنم!نالأقالمح!مجمبعفان

جماممحأمنهاحمعلفقدالأقالمعلىالمركزكةحف!.السطر6ولأجل.والفرسانالشيح

!رتبطونثير!مىحالممناكلعلىدوقيةع!ثؤثلاثالالبحقاعلالياضا

الدد!دلأشاهوكثلونالامبراطوركةقواتكدهدنالذتالبى!تورينياله!مكلم

الأر!ة.

الطبحةعلىدقلدكانوسأكدفقد.شرلمطلقحمنظامهـقلدكانوسجممكأ

ماواذاالعامةالأماكنليعلهر!نوقلاجوفيوساللقيفاقذ،للطتالمقلدة

الارحواداطر!ر!والررلهاوالنطاقالثينةالحلىيرتدكلماف!نرصيةمناسبةحمر

رهوزراؤ!ستقبلوصارالفرسلدى؟نبماشبيهمعقدبلأررنطامانثأ.اللون

ثاني.الامبراطورطقىفرضحاولحقالعرشعلى3يال!
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جانيالىثوبذيلويقبليركعانالامبراطوريقابلفركلعلىلزامأوصار

منالكعرفثهد،الوثنيةالعباداتاحياهحاول!.الشرقلمملكهلعاصةاقاد

الرسالدولةاله؟بيتولينوسجولمزوظلوغيرهاوالثرقيةاليونانيةالآلهةالىالمعابد

الىالمداهدقلديانوسونصب.لايقهرالذكلماال!ثبهسالهمنأوجهالاكلهاالآلمةوما

ضدت15اجرااضذالاخيدةسنواتول!المانويةضدبيانأفأصدرالجديدةالأد!ان

المسيحية.

أستهبافرادالمحاصةالفضةبالقصوروجمالانيكوميدياعاصةرقلديانوسعر

الىوحماماتوصركأالباسيلي!تمنالكثيروشهدبولديرزقلملأنه(رزوجتهابنته

،28سنةفيهاثبتالقالنارماخريتهاملححفثروماليكئيؤكناكاتينائهجاني

وصالونهكمهلأنو.وقرطاجةلالكثيرويق.وعاماتالفورمدكد!لهكوركاوبن

وشرفاتوماحاتممراتحوىلهواسعأقصرافياشيدالق(صالوناوسبالاتو)

موته.!دفطدفئلهضر-صففلأجول!ترالىومعبدا

فأدخلاجدكدأنقديأنالامأثقلدكانوساستحدثالمتدهورالمملةنطام"لاملاح

العملةياستطواسقر.القدلمالدكنارت!اطما(ارسنهينتوس)جدكدةفضيةعلة

والفضةللذد؟يالنسبةتهقاأنكيرصنالةلمدكوحدإتكالفمةالمطلهةالبرونزكة

الاصعارلواسقرارقبولهاعلمك!رالذك!الأمرالحقصةقهتهامنيكثرأعلى؟نت

البضائعأنواعلكلالأعلىالحدكأصارصانهدقلدكانوسأعيدر103سنةدلما.الارتفاع

البعان!نوربما.يخالانالمنالموتعقوبةررفعوالعمالالعملأنواع!فةواجور

العرضالاعتباركنطرد!انه!أخذوا.المسلحةالقواتمعالتعاملليأويالثرقخاص

اقفاضوان.الامبراطور!ةال!رائبقفيضولعل!.الأصقاعفتلفدوالطلي

تقدرثاكتةضركبةهذ.وجعلعينأالدفعنظامالىللعودةدقلد!انوسدعاالعملةقهة

علىا!رائيتقد!رجماولولمنوصا!نصاقديمةضريبةأيةتلفىاندونسنوكأ

ضر!بةعيهاتفرضوحطتالىالزرا!ةالأرافيفقمت.ال!ريبةدافعقدرةأصاس

فالفات.قبلمن؟ن!.الخوعصولاثاونوصاموقعهاعنالنالرلفعىمتساو!ة

الأرضت!ثملالضرائي.وصارتالطرقثاسلالمالمنكليةأكبرعلىالهصرلهيالآن

وعلى.الباهطةالضرائيوالمنالطبقاتحمهع.نالمدنس!نفعو.عليهاومن

العملوأرثا*التباروكدفعمقاطعاتمعننقدلآضريبةدفعالواصعةالأرافيأصحال!

امبراطورمعودعندتدفعرسومعنفضلأسنواتخمىكلالذهب!التاجضريبة؟فة

غيران.قبلمن!بانأللدرلةتقلمالنقلحيواناتوتقدلمالسخؤوظلت.جديد
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رحر!تالعنفاسقرفقدالامبراطوريةالىالرفاهيةتجلبادقلديانوساصلاحات

صراعأ.الفرصانطبقةواختفتكالمدنالوسطىالطبقةوتحطمتالفي

صوثما!عهدللاحئفالاعلالهالوماكزيميانوسدقلد!انوس؟ن303سنةل

وتبعهالهمثقلدكانوساك!502سنةل!.المحةعلهلىالسنكبىو!ناالثركن

ثاكاوماكزثهنوسسفالوسفلأئعوسصدكطكالير!وسوعينماكزيمهانوس

وفاتحقفىلاث!هالىسالاتوعندقصل!اءلأخررا!امهدقلدكانوسوعاش.كلساعدت

قسطنطهوسصاروكذلك.لمو!نهالهمقاطعةل!ماكزيمهانوسعاشوقتل216ضة

أما.وثانونهاواعلالهاافركهةليصفرربىوكساعدهوبرعلانماوكالةاسبانهاجمم

مقاطعاتماكزيم!نرسمساعدهوادارالصنرىوأسماالبلقانمقاطماتفحمفاليرورس

ومصر.الأخرىأسيا

افطرسهمنامبراطورأقسطنطينكاكنهالجعشنادىقسطنطيوسوفاةمد

الامبراطو،الساثقابئماكزنتيوسانتهزنفسهاالسنةلج!.بهللاعترافغالير!وس

أننادل!نالذيوالد.ذلكمنفتألمامبراطورأنفسهفأعلنالفرمةماكزيمهانوس

اكنتهمنمثوجأ!نالذ!قسطنطينعندكالةالىفلباماكزنتيوسفطرروبا

لذ*اطلق!.الانتحارعلىواضطزواسيراثهنالىسطرربىوحاصر.فوستا

ساعلأسفص!بىم!نفالوبوسوعنن.ونسطنطينماكزنتهوسعلىامبراطور

،فالوالوسومالدولةدأكاطر6كسةهناك!ن021سنةففي.لهكعنوسله

تود211.سنةوداوفسطنطنل!كاوماكزيمينوس،ولهكهنوس،وماكزنتهوس

ق!طنطن!دعارو!ذلكلهكهنوسمنوالبونطسالصغرىأسهاد!!اواخذفالر!وي

لهكهنوسو!دوافر!ةواعلايسااسباي!اماكزنتيوسولدىوركتهاوكالةيرعلانها

ضمماكزنت!وسأرافىط!.وال!ثرقمصرداكاماكزيمهنوسوعندالطنول!مقاطعات

ر!ن.الأخرينالامبراطور!ضدلهكهنوسمعاتفقالذ!!سطنطيناصطدمركتعا

فالةلىومدنمهلأنوراحتلاعلالهاالىالألييهعبرومنطمامدريأقسطنطينجعش

ألف.25قوافهجمهثىلدباالىزحفثمثررناعندما"دزلتهوسكثىرحاصرالقركبة

خصهكهولىدحرثسطنطينررمالىالتيبرعبرملثهانكسروقر*312سنةود

اللذرزالحرفنيرب!مكنودهوامرر،كانتجةالمسجيينالهالىنصوعزاماكزنتقس

د!سارالنيالمسحيالذكنثذلكواعننقدروجممعلىكاليونانهةالمسع!نان

!انألرأصدرامهلأنولىوقسطنطينلهكهنوسعايل212سنةولى.الرسالدولة

الولنهة.للطفوسمساونادكناالمسحهةوصارثدالامبراطوريةالديقالتعصيعدم
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ولكنبيزانطيومعتلأليكينوسمنطقةوكزاالبوسفورماكزيمينوسعبرالسنةنفىوفما

ليكينوستركتماكزيميانوسوفاةوان،الصنرىأسياكلباخذخصهدحرليكينوس

اغتاقالذ!ماليكينوسلحربقسطنطينتقدمثم.المنطقةلكلالوحيدالوريث

ضدواضطهادظلمسياسةهوواتبعالمسيحيةللكنيسةقسطنطننمنحهاالقللابتيازات

منقسطنطينحصلوقد.والدولةالقصروظائف!فةمنوطردمالمسيحين

ليكينوسدحرتمبهالثافياصطدامهوزوبانونيامويسياعلىالبدايةفيليكينوس

)3(.قسطنطنالىممتل!تهكلوتحولتشاملأاندحارأ

العامة:الممرحضارةمظاهر-ب

الفراتيةالجزيرةثعالليالهتلةالمناطقوتوسعتالامبراطوريةأجزاهكلالأمنصاد

سواحلوضنتوالدانوبالراينطولعلىأخرىوشدتالتحصيناتكلويتالفرد

وأحيطتارلندةمنوالسكوتينالسكسونمنالقراصنةهجماتفدالبريطانيةالجزر

سيفير!سخطفوراء.الطرقووسعتأصلحت!بالأسوارالحدوديةالقصبات

دقلدبنوساياموقلأعاستح!ماثعدةاستحدثتالمانياجنوبفيالدفاعيوكراكلا

ابتداء033سنةحوالىالبريطافيالساحلو؟ن.والدانوبالراينطولعلىوقسطنطين

الخطهذااستكلثم.القراحنةلصدالقلأعمنبخطعيةواشالىرايتجزيرةمن

التحصيناتشيدتالرابعالقرنبدايةطط.كليفلاندومنطقةيورك!ثايرساحلحق

منوالسكوتين،إلبكتينال!ليدونيينهجماتضدركلبرلاندويلزسواحلطولعلى

.السكسونهجماتلمواجهةبالقلاعويوركلندنوحصنت.ارلندة

مدعةضاربةمتحركةقوةواستحداثوتنظيههاالمسلحةالقواتعددزيادةان

المدنيةعنالعسكريةالسلطةوفملالحدودحامياتوتوسبعوتنظيمفروسيةبوحدات

التجنيدطرقأنغيرالغزواتأمامالصودمنالامبراطوريةمكنتالأقاليمحكوماتفي

حضاريأالمتقدمةالاقاليمورجالالايطاليينسوقتوقفحيثكفايةاقلالمحندينجعل

وأسىوظائفهميرثونحدودقواتيغصاربلطويلةمدةمنذالعسكريةالخدمةالى

المناطقمنمتطوعينأوالاميراطوريةأراضياسكنواالذينوالجرمانالرماتينمن

الدروعوحملالعنيفالتدريبتحملعلىالقدرةتنقصهم؟نتهؤلاءوكل.المتخل!ة

جيوشعلىمتفوقأوقسطنطيندقلديانوسزمنالرومانيالجيشوظل.الثقيلة

.والفرسالبرابرة
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المثرقيالطرازعلىمطلقفرديحمدقلديانوسبصعودوبداالزعامةحمانتهى

بالهيبةاحتفاظهمنالرنمعلىالسابقةالدستوريةصلاحياتمنالشيوخمجلىوجرد

موظفيوكبارالأراصملا!كبارمنيرشحوناعضاؤهواستهر.الاجتاعيوالمركز

ياعدمحليبمجلسأشبهرومافيالشيوخجمدروصار.الامبراطوربترشيحالدولة

وقالاالزراعيةبمقاطعا!قصورآفيأعضائهأكثرويعي!قالمدينةادارةعلىالمحافظ

الثالثالقرنخلالالشيوخمجلىارستقراطيواصتثنىوقد.المحلىجل!اتيحضرون

فيالسناتارستقراطيبعضفاستخدمدقلديانوستركهااليالاداريةالوظائفمن

علىبهقسطنطيناعقدالذيالوقتفيالفرسانعلى!طيأراعتهدمعينةوظائف

مجلىتجريدوان.الثيرخجملسبمرتبةالفرسانمنالكثيروأدرجالسناتارحتقراطى

زمنوفي.كبيردخللممدرخسارتهالىأدىالسناتوريةالأقاليمادارةمنالثيوخ

فقد003سنةفي.وبرونزيةنحاسيةعلةاصدارفيحقهالشيرخمجلسفقداورليان

.جدأنادرةأحوالفيالاالقضائيةملاحياتهالثيرخجملس

اختياريتمفلم،فخريةوظائف!أصبحتأواختفواامافانهمالكبارالموظفونأما

ن؟الذيالقنصلواسبهرمنمبسيفيروساسكندرحمبعدمحتسبأوعامةنقيبأي

جزاءمحكةرئيستعيينيتم؟ندقلديانوسزمنومنذ،أحيانأالامبراطوريتقلده

الألعابوتمويللرعايةالاثرياهمنعادةسنةكلراحدوبريتورواحدكويستور()

المطلقالفرديالحمووصلالأقاليمجبعفيالتعييناتدقلديانوسواحتكر.والأعياد

واستحدثأضافأربعةالهالمعددوزادالأقاليمعددفاعفالذيزمانهذروتهالى

علىالامبراطوريالبلارووصار.الموظفينجهازفيكبيرأتوسعأاستلزمتالتيالدوقيات

ني؟نواالأباطرةوانخاصةالدولةادارةوصعبتدقلديانوسزمنمنذالتنظيممنغاية

وامتنعالمفتشينبينالرشوةوعتالمدنيةبالادارةالملاخبرةعسكريينقادةالفالب

داخلصتقلةصغيرةبدولاللاتيفونديا"اشبهوصارتالصرائبدفععنالكبارالملاكون

تنظيماعادةعلىدقلديانوساضطرتالعامةالمصاريفزيادةوان.الامبراطورية

وانخفاضالثالثالقرنخلالالرإتالمدنفافتقار.الانهيارمنالدولةلانقاذالميزانية

أجبرمماالدولةوارداتانقصتالعملةانخفاضعنالناتجةالماليةوالفوضىالانتاج

فيجديدةأصواستحداثالسخرةوأعالالصادراتتنفيذفيالتشددعلىالأباطرة

وأفقرتالانتاجوقللتالعامةالروحدقلديانوساجراءاتوافسدت.الضرائبفرض

نفعأ.المفروفةالعقوباتكلتجدولمالمزطنين

وهوالدولةفيمدنيموظفأعلىوهوبريتوريمحافظمحافظةكلرأسعك!ن
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سلطتهوتحت.القضا.واداؤعينأتدفعالقالصرانيوتوزىكعصسررل

الح!مو!ن.يالامبراطررمباشر6ارتباطهثه!ر!نمنهاكلرأسكلالقاللوصات

قسمتفقداعلالعاأما.المبا!ثؤالامبراطورسلطةتحتواخهاوأسهاافركهةلا!لن

اعلاليا.دوقيةضنر!تيامعادبتقدالاينينشالفالمناطق.أقالم!عةالى

عنمسووبةو!نتوالاطرافوكورسه!كنهاوصمتلهةأ!أالجزيزشبهوظت

منعدداث!رهاالهافطينسلطةتحتلتالقالاثاؤفرهـموان.روماتزومد

والأقالم.بالدوقياتمرتبطونأكللموالفر!ةالرقهةالعواصملىالقاطنينالوزرا.

وكونتالدكنهةالعطا!اكونتالكويسترثمالدولةرئيىاريينا!فىهؤ!هرأسنو3

لجنةرئيسوهوالقصرموطفيكلعلىالاث!رونرئهىويشرف.اطاصةالهزانة

استغباراتواداؤالامبراطوركةالأسلحةومصانعومستودعاتوالبريدلهمالانضبارو

الزعامةصدليالامبراطوريةالماليةرئهساالأصلالد!نيةالعطاياكونتو!ن.التصر

امبراطوريةمنحأعدتالقالاحتفالاتومصاريفالوواتيودفعالرسومجمعصده

رهو.الامبراطوريةوالارجوانوالمنسوجاتاطريرانتاجممانععلىاشرافهعنضلأ

واطاجبالأربعةالوزاههؤلاهويشكل.الخامةالامبراطورأملادكلأ!أاثرت

بسبيالبلد!اتحكوماتضفتايضأالثالثالقرنوخلال.الدولةبلسالكبير

الداخليةالتبارةوانحطت.الضرائبوقوانننوالأوبئةالمتلاحقةوالهبماتالأهليةاطرب

تجارةفانحطت.والبحرالبرلطالأمانوعدمالماليةالفو!!سببوالمقاطعاتالمدنون

الدولةأجبرمماالرا-شومناطقكالةفيالأخرىوالصناعاتوالفخارالزجاجومناعة

تدفقلمانالسخرةالىالدولةولجات.الجيشتوندللدولةخاصةمصانعتاصعلى

رمارت.الكالياتعلىالتبارةواقتصرتحاجاتهكنتجاقلمكلوصارالبضائعانتاج

الاعقادوكززراعيأعامةيصور6الاقتمادوظلكليةواقلنو!ةأردأالصناعهةالمنتبات

وصا.تالحضركةبالمراكزالرسطىالطبقةاضحلتمحندمااالفرمطخاصةالزراعةكلف

السابنركاحبمهاالىغالةلماألتحهثالمدنحبمسنر!.الاقنصاد!ةالمدنأحوال

الاثار6علىواقتمرتوالمناصةالتباريةاالحركةملهئةساقأ!نت!تعدللم

وقاصتاقتصادكأانع!ثمار!ومالافر!تهةثمالصز!تحنطةعلىالطليوان.الرصهة

القركبةتلكعلاغالةدالكروبم!ساتنوأهلتالاقتماثيالوضعسؤهمنيرعلانما

تصدراسمانهاتعدفلمالمزروجمةالأراشمساحاتوتلت!الرومانهةالهامهاتمن

!زرصا.منومصرايطالهادالأرا!نىقدو!الزراعهةالمنتبات

قطعالىمنهاالكبينذ!مواالذكنالمراقبونالايبراطوركةالزرا!ةابتاطعاتأدأر
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ولعدأعينأعنهايدف!ن!نواالذ!(الكولوق)الآحرارالفلاحنالىأجروهاصنيرة

قلةبيدالأراضتركزادازوالرايعالثالثالقرنينولط.للسغرةخضوصمجانبالى

وكزةالأمانعدمواضطر.المضطربالمالىالوضعذلكعلىوشجعالملاكننمن

علىضنهاال!حما"يته،علىلدصولالكبيرالملاكالىارضهبيعالىالفلاحالغزوات

منالكثيروانخا!ةالدولةبهااعترفتعقودبموجبلهالأرضوارتباطهحريتهحساب

سنةق!طنطينواصدر.ال!رائبالىالدولةوحاجةالكبارالموظفينمن؟نواالملاكين

الأحرارالللاحونوالامبراطوريةإ-فصاسالخاصةالمزا!معلىيلأقنانخاصأقانونأ232

الواجباتمنفتحرر.قانونوعلاقاكاأمورهاينظمبالأرضمرتبطةخاصةطبقةالآن

الصركبةموطفوكددهو01اخرىالىلملهاومنهالأرضاشذالصوبةمنوصارالعامة

حيثاطالهالماأما.القانونلمومايدفعهالملاكنتجاهومسؤولياتهواجباتهوحدد

لالعبيد.ا!تنلتفانهاالزراعيةالفلأحينقطعمنبكثرأكثرالكبيرةالمقاطعات!نت

كثيرتوغدواالعبيدعليحلونالأحرارالعاملينالفلاحونمارفاروأكاممنذولكن

وكثنالعبيدتدفققلةنتيبةالثإلثالقرنظررتجاهت،اكنالزعامةفتقلي

.كالأرضمرتبطناقنانالىبالتدر!جايطايسادالأحرارالفلاحونوتحول.العتق

الخدمةمقابلأرافيعلىالجرمانمنالآلافحصلاورعليرسماركوسزمنومندذ

قدمعلىهولاهالضريبةقانونليدقلد!انوسوعامل.!كينأاجمارفعوالعسكر!ة

تاومفتدانالالىالدولةلحاجةونظرأ.الصناروالملاكننالاحرارالنلاحننمعالمساواة

اميحا*منكد!دةطبثةالآنطهرت.الفلاحنصللترفيهعاولةايةدقلديانوس

الصناعةا!طاوروزادلمالمتقاعددنوالموظفينالمسرحنالجنودمنكالبيتهمالأراض

الزراصةمنتبا!.الىالماسةللحاجةنظرأالمال!الفوص!تؤثرولموثراهقوةوالتباؤ

اثدكدةالارستقراطعةالطبقةمنهؤلاهكالبيةو؟ن.لهاالفولك!وسعهم

ولما،مرصومخدماتمملةمنهمنوتاعمةالزمتاطعا!على!هشون(كلأر!سس)

والاقنانالعبعدمنللفار!ملأفأمارتفقدالمدنحدوخارجاراض؟نت

!لرسو8.شتىطرقىالصرائيدفعالملاكونهولاهوتجنب.الضراشمنوالمتهربن

اهالآ.لظنالمماعندمالوسطىالطبقةأفرادمنالكثيروحولوالاحتيال

يةالبطدطوعهة(الكولجها)الأعالرجالنقاياتقبلمنالدولةخدمة؟نت

القتلدلاس!الهدهاتهذهكرأن.خامةامتهازاتلمعنهاالدولاتقدم!نت

رصناعاتالسننوامحال!(والزكتوالهراالمحلزكرولحم،الحنطة)الأكذكةلنقايات

وصار!-،.اكبارتللدرلةالاتتصاليالوضعاضحلالعندصارتوالأئةالطاورق
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الدولةلحدمة!هاجندتالأعال؟فةتثبهلسيفيروسجتيوسزمنهذهالنقابات

يزودونرومافيالأغذيةتجاروصارنقابةكلفيالدولةعنقفائيونممثلونوعين

القونمنوابتداء.الزاميةالثالثالقرننهايةفي!اوصارتمجانأبحاجاتهالجيثى

أبنائموتدريبصنمفيالبقاءال!فنوبناءالمطاحنأصحابعلىلزامأصارالرابع

الغالبوفماروماخارجطبقتمنهاولمالقانونهذاكلهاصناعةلمولانعرفعليها

الرسوموفرضهمابمزيميانوسمصادراتكثرةوان.والاصكندريةقرطاجةنيطبقت

الضررألحققدال!خرةوزيادةالاقتماديوالتدهورالبربريةالقبائلوهجماتوالخرة

الكورياليس()البلدياتجمالىتدهورت!.البلدياتفيالحضريةالمراكزب!ن

الابقةالنبيلةالموائكواختفتالمرإقزهذ.فيوالدولةالبلدياتموظفومنهايختارالتي

زمنعامأصاروالذيدولةكلماليةعلىأمينأالأباطرةوعن.الفقربهاحلأو

علىالمرائبوجمعفرضمؤوليةقطنبيناوبعدهدقلديانوسوالقى.دقلديانوس

وصار.قانونبموجبوالمشل!توالأرافيالأفرادعلىالمفروفةا!ليةالسناتجمالى

طبقتهمنرفعةاكزطبقةالىالتقلمالفرنبام!يعدفم،جامدأالروماقابتهع

المدنس!نعددوقلالوسطىالطبقةواختفت!طيةمارتالقبالثقافةالاهتاموقل

فيها.الفقروآ

الرابعالقرنخلالالأبنيةتييدواضرهدريانزمنمنذتدهوراالفماؤشهدت

طوابق(البعةذاتالرفة)والبتزونيومالضضةالهامأتسيثروسسبقيوسثيد

وقسطنطينماكزتيوسوباسيلي!تصبالاتوفيثقلديانوسقصرثم.البالاتاينعلى

سيفيروسسبيهيوسواقواستريفيسفيقسطنطينوباسيلي!وبوابةالخخمة

ودركسافريقيةبثمالوثيسدروسثيرونافيوالمدرجاترومالىوقطنطين

الفايةود.والجسوروالموافيهوالفناراتالطرقكزةجانيالىرومافيماكزنتيوس

عصرقبلعلهه؟نت!تمدلمالتقنهةوحق.القطنطينهةلمدينةقطنطينثييد

أنكر.وال!مةالارتفاعزالبانثررنتةتناذيقطنطينباصيلي!فعقاداتاتيىهدر

كرعةصهمتوقدبالضغامةويمتازفطالزكنةكزةمنبالرنمالذوقينقصه؟نالفن

ليالعمائروقلت.الجيدالمقطر3الحبرعلوضتاحيانأرخيمةموادبهاواضخدمت

.الهبماتتصدليوالمنعةالضخامةعلىالتاكيدوصارال!فيالمالتوفرلعدمالبلدبات

المقاطعاتييوتحق.سبالاتوددقلديانوسق!رن!بالقلاعاشبهالقصوروصارت

الأولىالمسيحيةالكنائىشيدتوقد.والأناقةالجالالىمنهاالقوةعلىركزتالزراعية

العصورصفةتأخذالعمارةصارتالرايعالقرنومنذ.بسيطةبمورةباسيلي!شكلعلى

الوسطى.
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عنوبعيدةالفزديةعديمةكثرتهاعلىالأباطرةتماثيلوظلتالهممالنحتانحط

يمكنواحدتمثالهناكولشى.تقليديانهغيرحقيقيغالينوسفكثال.الواقعية

واسبهر.تقليديلقطنطينات-بالضخماليهثالوان.لقطنطينعليهالاعتماد

علىرسومأكونهالاتعدوشفيروسسبتهيوسفنحوتاتالنافرةالمنحوتاتفيالانحطاط

قوسهعلىأطلقوقدالحياةوعديمةضيفةقسطنطينقوسعلىوالمنحوتات.صخر

دلفايكنورسقةالىاضطرعاصته!الجديدةولزينة.(اليونانيةالفنونقبرحجر)

!.تقليديةالمسييةالتوابيتعلىالمنحوتاتواسقرت.الفنيةالأخرىاليونانومدن

منالرخيصةالأنواععلىالطلبوكزلاعةوصارتورسومهالموزائيكفنانحط

الصورؤهاحمواالوثنصةإلىرجوعأوالأبطالالآلهةصورالمسيعيينالآكاهوعد.الفغار

-.لمحلاعتهاالميثولوحمة

شجعتشخصيةسيفيروسزوجةدومناجولياو؟نتبالأدبمولعأقسطنطين؟ن

شجعوااخهمالاالفالبفيفباطأالثالثالقرنأباطرةكونمنوبالرنم.رومافيالأدب

اشرافتحتالتربيةقسطنطنررفعبالمالالبلدياتمدارسوزردراالعلياالدراسات

الميحيونالآباءتمسكالثرقوفط.بالأدباهتمامهانيالعلياالطبقاتواستهرتالدولة

.الغربفيالآباءعكسبالاسكندريةو!هنتاوريجونمثلالهلنستيبالتراثالأوائل

بينمايجمعهناكليساقالحيثالوثنيةالرسائلافريقيةشمالمنتورتليانذمفقد

واهتمالكلاسيكينالكتابلكتانتيوساللاقينيالبلاغة؟تبوانتقد.(والقدساثينا

لاسماواللاتينيةاليونانيةباللنتينالاهآمقلالثالثالقرنطط.القديمبالأدبجدوم

قدالقبطيةأنالاطقوسهافياليونانيةاستخدمتالكنيسةأنمنوبالرنم.الفربفي

فياللاتينيةوبقت.الأخرىالثرقمناطقفيوالارمنيةوالريانيةممرفياستخدمت

الجيد.الشعرقلحيثهدريانبعدالأدبوانحط.الكنيةأوبالأدبصواءالفرب

برزالتاريخوفط.لفرجيلتقليدولكنهحقيقيةمشاعرجمملفثعرنهيسيانوس

اططابةفيجديدةمدرسةوظهرت.سويتونيوستاريخأكللالذيماكزيموسماريوس

منالأدبيةالحركةانتقاليؤكدافريقيةثعالزاللاتنالمسيحينالآباءتركزوانكالة

الابداع!الىافتقارهمنبالرنماحيا+حركةوشهدالرايعالقرنفيالأدبوانتعثق.روما

فيروماالىأقىالنيالاسكندريةمن!رديانوسكلوديوسالشعراهومن.والنوعية

فيوصفالذي(بوردو)بورديغالامنالبلاكةاستاذاوسونيوسثم.الرايعالقرن!اية

القرنفيالمسيحيةشعراهومن.أصيلرقيقبثعرموسيلنهردلهرحلةموجلاقطعته

منكونتيوس؟نالرابعالقرنمناليونافيالشعروفط.اسبانيامنبرودني!ثيوسالرايع

وبعدالابداعمنخالوشعرهيسةبالاووربطهاالالياذةا!لعلىعلالذيحميرنا

النظر.
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المدنوحناعةتجارةازدهرت؟الزراعةألتعشتمصرفيالقنواتتطهيربعد

ونجاحللأباطرةمركزأتريفي!اتخاذوان.رخاغوضواحييكيةانحاإوشهدتالورية

الأولوالربعالثالثالاترننهايةخلالالزراعةانف!قدالجرسانيةالقبائلضدا!دةاعا

صناعةوازدهرت.ورافيناوميلأنوالراينمناطقأوفلةفيسواتالرابعالقرنمن

القبائلهجماتعنلبعدهارخاءبريطانياوضدت.الامبراطوريةالحايةتحتالزجاج

أما.الاقتحاديةالحياةمراكزيفيةالالقصوروكيرورةالمدنتدهورمنبالرنمالبربرية

اقتصاديأ.رتدهورأال!ن!قلةفث!هدتالدانوبمقاطعات

5،2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


افوامش

7.1!مهـ6260.03،7-0539س!،م+..7700ءه21ةم!73أا55"أ+03+"055

393ء433-933.39.

2.ء+،ح.731700-2ةهح7أما.+05+؟ههه.10039300؟كا،5!4+38أولأ+،+هـ8

.34700-343؟هـ12304ة7هـمهـ7ءم.55563600.

3.لأحأما"هأه5+ء+ه.0400هـ1؟80!!ه4+هـكا5؟+ء+!8؟+.33042600ة،+،ح

.3700ء437؟7هـم!7ءم560.0ع!96.

7.4ءمهـ7!م.59600-677ةكا،5!4+ة3أ++أء+!00.8هـ96448ة.+!ح055

761ء73.

6،2
http://www.al-maktabeh.com



علرالثالك-الفصل

الرومالهةالهضار6أههة

العالمالىالقدمةالحضاراتمنهعبرتالذيالجرجمثابةالررمانهةالحضار6!نت

رالكنعانهةرالم!رثةالقديمةالمراقهةولاس!القديمةالعطالوطنفحضارات.الحدكث

كونتوالقالرومانهةالهضار8كلالكبرالتأثدف!تاليونانهةالحضاؤخلنهةتثكل

كالعصورأمركاحضارأأصاسثعكلتالق(الكلاصهكهة)مت!ملةحضارلآوحدةمسا

علدةحوانيدالرومادالتأهلوتلسوككن.والهدكثةالوسطى

:والأس!اللفة+!

والقافنرالثر!ةواللاهوتوالفلسفة3والتارالأثسلنة!نتاللأتهنهةفاللنة

حقالبالفةأ!تاراسقرثالاكام!ئرا!نحقالعمولنةالوسطىالعصورخلال

والتاتهلصةالإلفةكدأقركيصدالىاللاتهنهةو!نت،محثرالناصاقنكا!ة

الممدالدرلهةالتلملفةهيطولمةفتراتوطلتالمسحهةالكنعةدوالكتا!ات

المحي.

والا!طالهةوالأسبانهةالفرنسطاللفاثومفرثاتكنهةكلاللاتهنهةاللفةتأثيران

الرونانهةاللفتينمنم!ثتئةالانكلضثالكلاتثلقوانكبووالوربانهةوالدتفالهة

والألهنط.

!ا!ةحقواشر"لبيراالرسطةالعصؤرخلالاللاتينوالكتا-يالشعراهالاهمام!ن

وهوراسو!دوكنتلهانوسهثررنوثهوكرثتوسفتاثرثركهل.مح!ثرالتاصعا!ن

الانكلوالكتاكيمنالنديدفثتافة.محقأ!نم!والأالبلافةد.الخو!تولوس

اللانونك!يالأتأثرلمم!رممالاتهنهةوالساكام!ثر!نتمح!ثرالسادسالقرنضخلال

ادسون!ولى،حونسونوناملتونوكونا!كونوفرنسهس،مورتوماسأمث!

علىوالانكلؤمةالأمر!ة6المالارامتهدتاأكزالفرنسهنالكتاه!تاثوو!ن،الخ

كتا!و!ن.!لىأول!كسهووركدنمولوكلالاولتلأموو!نتيرفسكلوتوس

كورفهل،لمهاراواللرنسض(وصونسوناوثكسهوامارلو)الانكليز8المأصا

ككتاكاثكدأمثرمنألررزالنامحا!نحقالفضة!صرمناللئةخلال(لراجن

واطداواس!انهاوفرناانككفىخامةالاررونالثيعرا.مني!روايذ.صن!

!9كهوأطنقكللأفو!نكألووالامك!شالانان!كعا"لحامةئرك!

7،2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منذالك!صوأجيكبواالوسطىالصور!كناميكلوستات!ي!نلوتأثر؟ن

!لتاكاتدواضحأنأثوهانلاح!القلوكرثهو!ثمعتمحراطامىالترن

أمل!ننطريتهلىأساصأهويزواقذهافاكونوفرنهىر!لنو،وسبنر،مونتن

و*ب!تومسونوكصىفرا!نوماس*رتلأمرفرن!اوثولتدكاولوامتدحهكانالإ

لهسوالاط!الأس!الثعركلوموراس!تولوسقمالدأثرو!ن.انكللهفىالخ

س!نزارلا!لالهاوارورستوتامووكذدددورال.كتاكه!رارد*فتأهلركالقدهل

و*3حونسونوونسكطتونسوكونووكاتفرنال!لاىدووكواكم

واكنه"راسالوعيطالعصردراهونلأير.انكلتألوفرلمرلاندهروماكولىوهدن

وكتا-النزلهةضالدهلخاصةتأئدأو!دلم.مثالأالانكلذال!ثعراه!فى

الكمور!وصامال!احرالأسيعلىوجوفينال!رحموستأثركانيالىمعتامورفوسص

النر!وناهتم!.لأورلهوس(المهتامورفوحمى)الذهجالهاركتاليلىجاهجما

و!رلملوماكولىفهمونأصيفقد،النهضة!رمنذالرومانالمررخنككتايات

دالغاهمامموضعالصنر!لقررص!اللل!ه!ثى!لتاياتو،نثو!روتاسهثوس!ي

الثاكن.الومهـأودسؤ.اططها.قدوث!هثررنوصاروالبلافةرالهطاكةالنلرل

أ!أ.الصنانهةالثقافةيلفظثرا!االنرميالىروماتنقلفلمال!ر!ةحثلولى

ل!مامحماسطرتالقالمناطق!فةالىاالوومانهةالئرسةروأف!و!اللانت!ثرتوقد

القملمالكنهسةمعارضةمن،لرلم،الوسةالعصوردالمعتدال!رور!النطاموصارت

نوثامنكالرلمالكولهكهةوا!امعاتالم!ارسكل!هارطن!انهوركهالونو!كلننو

وههنقا.

السطصي:20

ا.لعصرالىت!هما!كنوحدوفىهاالأنالالر!ةالدوللالالاركةالنفسهاتان

اللناتلىوالمالهةوالهمكالالالاالمحاصةوالمصطلحاتالتعاوركلوان.الروباد

والهماثن!هةمنحلىالروبانةالمارماتولاتزال.الررمادالتراثالىلعودالامرمة

رركةنفسهاا!ثالدولةوعدت.معقدةال!لديأوالقبلىأوا!لىالناد

والكنهسةالمقسةالررمانهةالامبراطورلأاكاطرحذرهاوحناالردبانهةالاصراطدركة

شرورلعوسو!نطسطنطضأفوسطوسخانةنلسهثاطانوعد.ال!ثولعكهة

اثصرمةكعا-لىث!ث!لنأف!رومن.(511-66،)اللزمةملككلرشمث!

ت!فرأمث!الأساسةالهاسهةالأف!رالهل!ئونالملكروناسئقىصهنه!لموالثافن
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تو6كلالمستندةالدولةتوأونطرث(يالطبعمت!اسنالهئر)الكللديالدرص

الواطنحقلميانفافهوالشكلةال!ثصي!ئلالقالهكومةأوالاط!يالا!لادلمالثعي

الكورفركور!الماكاحلدهالذ!لللودالاليالهقكنكانيالى.النعرولى

للدولة.الكلطاثمهدأكانيالىالرربالىالزاثمنكز(،01-"95)

اللا!لى؟هئل.2

فالكثر،العصورمركلمطلقأاستطلهكتركلمالرومالىالئافنانحثأث!للثد

صلطتها.مناطقضنال!ثولهكهةالكنهسةنطبقهالذ!الئا!نلم!مةعناصهمن

موادوصارتالألر!ةاثامماتلندرسماثة..!!سنة!دالر!بادالئاكنوصار

القاكنوشكل.الألر!ةا!مدمعقدةع!ثرالادسافنمنذال!مادالفاكن

نلألوحصررككن.انكلكآعطالألر!ةالأقطارفالبهةنث!ر!اتلالأساسالروباد

:ثلاثدالهد!ثةالت!ثركمهةالنطمكلوموصساتالروبادالقافن

المثدالرومانهةالشعوليقانونكلالتثركاستندةومهادىهالعامةالهنهةان-أ

حاكاتكثملمنحررراسعوانهرالزماننالم!رثفراتوالعرفطال!ثرثالأح!ممن

سأهرالقانونأماموالحاثالهقوقكنفىانسانكلتحم!لألم.وسلدالث!صي

حثونهاثالهمكعلشصياوللمالوومانوان،هقعنادكوهركألاوراللل!ماد

وان.اه!متنال!لالهقالرومادالقانونررفع.فثطلمعاثمتمرراداطنى

المالملىالأننفسهاهي!اتعملالقالعامةالممادى.الرومانىالهمنطاملر"لحي

ألى.

ولأول"لرمانعةكلهاالقانونوراهالقالت!ثركاوالنلسفةفىالانسادالعنصران-يي

الهق.!نمطفعنورمنمالروماقالعصردالهامونطهرمر6

روصشاالناسقدممرسةالعطلة)!القولشه!ثررنعفاهبروالقالعدلفلسلة-ح

سنةالثاكندراسةماكعلوهنا.(حقةانسانهةخدمةوهيالطهبة6لدمامرثعلأ

ا!تع.دفعالةتو6وناتلر!ة

أمرالق(05،-8.،)الثاف!ث!ودوس!وسشر!ةعلىالكبرالورمافيالتأثرنلاحط

تاثوهاوكذلك.قوانهنهمسنلواتباصا!اختصارها005سنةواطالهاالمانهاملود

طلوالني605سنةممعالذ!طتبىتضنهاالقالثالىالاريكالملكئواننكل

ترديورضحكونهمنكالربم(ع!ثرالحاديالقرنحقأمركا!للتثركاسأمصدرأ

فالةفىوالررراريوالسالىالفرنكقبائلونتؤ.صددروقتالروماصةالثرالع

النيبرستنهانقانرنوان.الرومافيبالقانونكئيرأرتأثرتاللاتهنهةكاللنةئوانهنها
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أستندفدبهالأخير!وتأثرالقسطنطهنيةعلىالأتراكسطرأحقالمفمولنافذطل

العرببي.اثطالما"حقجنو*دحموستنيانقوان!رطبنت.الررمانهةالفواننمحلى

أ!طاليا.أرجاه!يةلالمفعولنافذةالقديمةالررمانمةالتوانناستهرتحنندلما

كراتياندواستند.النهضةعصرلماالمهمةالمظاهراحدالرومافيالقانوناحهاهو!ن

معصاروالذيالررمانيةالقوانننعلىعرالثافيالقرنمن(الدككرن!وم)لقرانهنهمممه

الأور!ة.الوسطىالعصورفىالمدفيالقانونلدراسةالأساصيالممدرجوستنهانقافن

والكنهسة،الملكيةرالحكومة،الغرلمةالتثريعاتدالررماقالقانونتاثروعلمر

وفرن!ااعلالمات!ثر!عاتوان.كالتبارواطاصالبلديوالقانون،الدولىوالقانون

تأثيراشاوصلتوالقالررمافيالقانونعلىالأ!اسدمستندةولمبع!وهولندهواسبانها

سنهالذيالفرنسالقانونوان.الجد!دالعالملالشعول!هذهسكنتهاالقالمناطقعلى

!ا!رأ!ا.فرنساأوضاعللالمكفالذ!حموستنهانقافنعلىاستندقدنا!ن

وقانونالتباروقانونالكنسهةالتثر!اتلتلسهفهكناكةدالرما.التا"لن
كدامتأثر50.1سنالذيالمقدسةالررمانتالامنراطوريةقافنالاان.ا!قوصا!ا

حقا!ا!افىالقوانينعلىمطؤالررمانيةالثز!اتوطك.الدماف!يالقافن

مبداوانالاقطاعفدوتبنؤالررمافييالقانوناوركاملوكاهتم!.ع!ثرالتاسعالقرن

انكلتآلىالثافيط!امثالا!رياملوكانتهبقدالرومالىالقافنلىالمطلقالهم

وفرلميالمانعاالثاقرككوفرثر!روباريكوفرفرنساوخلفاوافوسطوسرظي

القانون!نولهنا،للاست!ثار6الرومافيالقانونل!بمغتمينكلاطملواحتفطوا

الررمادالقانونالكنهسةاتبعت!.المطلقةالملكعةتطورلىالرلهىالعاملالرومالى

الهركوالعاملالررماقللقانونالمبا!ثث!الور!ثهيالكنعسةاأنالقولو!كن

الساكاا!نل!لنروتمربروالسمالحرلطقوانننكتالطكدرسومن.المطلقةلسلطثها

.الحدثالدولىالقانونعلىالورماقالقانونتاثيرمدىعلىعللعع!ثر

الامتا!هأ:والمرمساتالالثصادلىالثألر.،

خلالواطالعافالةوكنوليأسبانيال!ومؤسسانهالرومافيالاقتماد!النالاماسقر

اس!بارمعالأقنان!عملحهثاسقرقدالواسةالأرافيفنطام،الوسطىالعمور

أرافيلاالذىوالفلاحينالمفارالأرافيوأصحا*الملاكينكباركنرالعلاقةالأرافي

المائلةتاسكحانيالىالررمايية6للحعاصنةعامةسورأ6الحعاباطةوان.لهم

حانيالى،للفرالقتلكفوقالدولةمصلحةأنعلىوالنأكهدالوطنهةالفروفث

التأملهة.6الحهاالىمنهاالمنتبةالعملهةالحعاةعلىالررمانتأكهد
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كم:والهالللسنةل..

أمثالالرربانالفلأسنةوأمحطىرومانهةجملةاليونانهةالفل!فةلملليررمااسهمث

وحهوبئ.علهمااجماهاالمونانعةللفلسفةالصفيروصعنع!وشع!ثرونلوكر!ثهوس

وأوفسطينوأصررسكررمامثالالأوائلالكنهسةأكا.كلوفلسفتهثثرونططت

و!نت.الوسطىالعصورلىللسيحهةالاخلاقهةالنطؤصيلاللضلوله!

ناننالمتلانىالشكوكصثاوتأثرالوسطةالعصورخلالكالغاهمامموفعكا،لى

ناه!وموكذكر.ثيشرونكتاثير!نالطبهعييالد!نوا!كانا!!الحيان!ر

الكنهسةتأثرت!.تصوراتهحم!خلالأمامهماثل(اوفهسهىفىي)ثه!ثرونكتا*

تاثر!.المسحهةالىاقرلي!نتواطلؤكالتوحهداف!ؤلأنالرواقهةحمنه!!أف!ر

القبىننوشعراهكتاليوتسامهالعالمهة!روحهأجي!وكتراركوشوصثانقككعاكات

ن!!.وفرلمو!رتون!كونوفرنسصوملتونمونتينوالساكام!ثرامثالالسادس

وىلركدجاوىكنساكوكتهمثلالكعارعثرالتاسعاققكتاكياجا!موص

العاماطلقنطركةلمور6لىالفضل!عنع!الىو!ود،وماثصارنولدسورثسر

نكلرة.والركايا

العواملمن!نتالد!قوالتسامحالررمانهةاطرقوشبكةالرومافيالسلامان

للدولة.رحميكد!لاقسطنطينكتبقأخيرأتوجتالقالمسحهةانتشارلالمهمة

منالوسطىالعصوركنهسةتعدحهثكبرالكنهسادالرومانهةالتنطهاتتاثروان

)1(.الوسطىالعصوردالررمانهةالحضاؤمعتلكو!اكانيالىالتدلآروباهلنات

صدفاحتفالات.الفور6!دعقةالمسحهةفىوالورمانهةالهلنستهةالتأثواتوان

المنيممعكنهاكةللأحتنالعمد)،الررمافيالساتورنالهاالىمماثلة(الكرصس)الم!لأفى

-امهعيتوقفصاترنالاله!ثرتعلىالأولثر!نون/الأحومنالثلثدهل!ن

اضعماللم.(الشواهـمدالهعيهوتحتفلالهلاكاوكتبادلواوالاقتتالالعملصخلاله

لمموتملأوواحالرومانلمبالةقو!رالاالقديسنوماطذروانئهلالاهونات

صدالتد!سين!ومو!ثصا*.واطلاصالبعث،ف!را!للننر!دالخراجعاثات

أكامفانهةلمدةالمقالأقاربطلذكرىالعائلة!حما.كام!ن!د)الرومادايارافتالها

الكنسعةالدكنعةالاصطلاحاتمنكئيركونحانيالى.(ل!عباررصهرأواسطحوالى

الأصل.ل!مانهة

ا؟2
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والهندم!ة(والمارة!افى.\

قدو6صارالهلنستهةالتقالهدعلىمستندخاصفنالامبراطورلآع!رللررما!ن

والأعدةالنصرأقواسعلىنلحطهاالقالررمانهةالمنحوتاتفثأثو.اللأحقةللأكمال

والمنحوتاتانثهلالفضةعصرفنانواتخذفقد.الوسعدالعصرخلالكبيرأ!ن

الصورفاتالمنحوتالتوا!تتاثيرلم.لمفاذجوالأ!واليالافارورولقوشالررمانهة

وكاهت.واهالالدقةمنمتنا.فيرحدالىالوومانالفنانونأوعالاالقامنالأ

نورن.شرمنالقتلكالىمماثلةنسغةالفانع!نللرفائهلاكلدار!ةالمنحوتات

اسقرارأاعتبازيمكنجمهثكبإأالدمافييالنحتوالاولالأس!الننتلألروند!

له.

اليونانهةالمعاكدعارأفهه!نتالونالوقتول!حقلطلىالورمانهـز

الررمانحلفقدعامةكبناكاتملالةغيرجمعالامماعدة!درلآكيرشرافاتكطة

والتعقهدثالضغامةالرربانهةالممائرامتازتحيثوالمقادةالقوسكا!نعمالهمالمشكلةهذه

الامبراطور!ة.عطمةجم!ممماوالسعةرالمنانة

والنفقهةالقبويةوالعقادةالأقواسكناهمباثىهحم!الرربانالمهنلسون!رفىفثد

الروادللمالورمانفحد.البنا!اتلاساصهأعنصرأوحمعلوهاكمآلمسافاتحق

فبتا!هاعلىكنهتالكبدالقالقطرف!اتوالقباليالحنان!لالشالاتتلالكناه

المعقولةقسطنطينياطه!لنلن.وتعدلىتجؤلسومدصرومالطرسالقدص

ليالمدو:البنا!ةوقولت.الررمأنتعكهةال!تدرأئهاتصلفوالجانبهةالوطهةجممرا!ا

صفاتحم!وان.الكنعسةل3المذقويالقالهنهةالىالورماصةال!اسي!الآ

تلاداوالنفقيةوالعقاث!اتوالممرات،المشؤلم!الأساكجبمثلالورمانتهكهةالعمار6

صفات!االثقطةوالأعدةوالطلم!تالضضةوالمحدرانوالمنورالحناكالىالعقالات

والذيالوسطىالعصورلى.أد!زايأعدةناالمنقوفالرراقوان.الرومانهةالباسطه!

الورمافي.الأعدةذوكالبصعلاقةنووالامدكهةالانكلزكةالهامماتعاراتعلىاثر

قصريكنولمالهصنةالررمانهةالهقول!بعوتمتأثزالوسطىالعصورقلاعران

ماولةالنهضةصرعاؤو!نت.معورفةرومانيةقلعةأقلمسبالاتوالادثئلدكانوس

المنحوتةوالأ!ثكلالجدرانيةالصورالععرهذافنانواقذفقدالررمافيالطرازالىللعوثا

فتروثيوسكتابتأهليرو!ن.جمتذىمثالأالأيثغاصوتماثيل.والأعدةالأثواسكل
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الرئيىالممدروماركبيرأ/اللاحقةوالأزمنةالنهضةبكصرخلالالعمارةعلىالعما:ل

وان.انجيلووميغائيليرامانتعليهاسارحاحمةالهندسيةمبادئهوعدتللهندسن

وباسلي!كراكلاحماماتتماثلالمتحدةوالولاياتاوربافيالمهمةالبنا!اتمنالكثير

الناقصةالأعدةاستعمالوان.الن!راعدةثموالعقادةوالمنوراططةدقسطنطين

المسطرةالأعدةوظالرومانيةلالطرزالمزينةوالواجقة!ثلاثةجوانيعلى(المفررزة)

مهسد!رةبيتوان.وأمير؟بأورباالعامةالأبنيةلمامتبعةمازالتوالملمقات

باريى.لموالمدلنننابليونشيدهالذيالنصرلمعبدالنهوذج!ن!رنسا

فيلاقهةالررمانثيدهاال!والطرقوالقناطروالقنواتالجسورمنالكثولا!زال

معسقر*كاردقنطرةفطول.والعمارةالهندسةلماعبقريتمعلىوتدلوال!ثرقأهرلما

حدأالرربانوبلغ.الأقواسمنطوابقوبثلاثقدم016وارتناصاقدم8.9حوالى

الع!رمنباقيةالاوربيةالدولبعضباريومازالتاباريهندصةدقةمتنا.،لىفر

كتابويدل.العسكريةوالعمارةالضخمةالتحصيناتهندسةاتقنوا!.الررمال!

هنالىالررمانهةالهندسةوصلتهاالقالمرحلةمبلغعلىروماقنواتعنفررنتينوس

ابال،

:7.!العلوم

لها؟نرومانيةعليةشخصياتبرزتوقد،كبيرأالعلومدالرومانتاثيريكنلم

اليونافياستاذهاراهحسنالذيلوكريشيوسهولاهومنرالعلمالمعرفةحقلليثير-

الذركلما.المادةتكو-شلمالحديثةالنظريةبلورةداثرالذر6لىلنطريتهو!نهاشور

اليسيني!روأف!الطبهعيالتاركخلىالكبرثلقوماكلعهئاروط!كتاكاتلم

عيوبهما،منبالرنم،كبيرتأثيرللأخيرين!نوقد،الطبهعهةالاسئلةكما"لىاور!ما

عثر.التاسافنحقالوشطالعصرملرمملى

مدرستيلآراءتلخيصأ؟نالثافيالقرنمنبرغاموممنجالينوسماقدمهوان

عنترجمةباللاتينيةالطبنيكيلسوسكتاليوكعد8الطيلىوالامحندرلأاووارر

الماءوتوفيرالعامةوالصحةالبيطريالحبدتركزالروماناسهامان!.ك،ن!ة

الوصفية!"ئطحارتلجغرا)ةآالمو!عمتنىولض!بطحتللىيبنتيورالبالحسالل!ثيمنرابلصمالخفط
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الذبنالجددالملاكينعلىاقىوريافيالقدماءالملاكينحرضبأنء!دها

جدد.منالمنطقةتلكفيالاضطراباتعادتوبذلك.سوللاوطخهم

لانهادجيققيا-ةكاتولوسزيلهحالثيرخمجلىايىيعهدوعندما

الهاالوصولفيفثلالتي!طامعهلت!حقيقالفرصةليبوسينتهزالفتنة

يرجععندماالعودةعنليدوسيمتنعإذ.السيهالصيا)!صلطريقعن

.يقودهالذيبالجيقويحتفظ،4الىانهاءبحدروماإلىكاتولوسزميله

.م.ق77عاملقنصاية-ديدمنانخابهيؤمنرصروماعلىويثور

اترورياأبنادمنالمستائينكافةاليهصموقدا)رراحمةباتجاهليدوسسار

ابمطابتبنيالثحرعيةرداءأكالهيلبماسوكانماريوسحزببقاياومن

المحامين،صلطاتوإعادة،ا،وطخةحقمثل:شعاراتهاورفعالبوام

مجل!منت!يفينبحانوبوءيكاتولوسأد!إلا...المنمبنوإعادة

ساردينياإلىالثائرالقائدؤيهرب،روماقربلبدوسهزيمةفيالثصيويخ

فيلبيدوس؟:توعندصا.بقوةء!اويصدهوجههفيحاكهايةفالتي

جميعأوينضموا.اسباياإلىربرناصاعدهبقيادةأعوانهينس!بساردينيا

اسبا؟يافيالناثةالثورةزعيم3!3لم953+أستوريوحطال!عيالقائدإلى

ليدوسثورةعلىالقضاءالمجلىاستطاعشىو؟.الثىوخمجلىضد

إلىاضطرإذغالأالاخحارثمندفعولكنهوبوصيكاتولرسيديعلى

الاعتثنائيةالامبريومسلطةومنحايتالياضنالقهاكلالعسكريةاللطةاعادة

بوصي.اكابالقائدإلى

يوكا:ستورثورة

ياقديرأأعكرئدوقاجحأبأناشانهوب!ءالثبيينزعابينمنسيوتورسرتميز

واصطدمالمحاهاةمنصبإلى88عامؤان!خب.الاجتماعيةالحرو!فياشترك
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الرومنةثسعلىصل.؟بهالبهيرةثةتهموعلى4المنطةبابناءالقويةصلاته

ا،لمكتدفعلدر-4سرتوريوسحمحةوتتإطد.الاسبهانالزمماهأبناءبين

ال!رزرىا-يافيبممتل!تهاعترافهعلىاحصولبهالاصالإلىميثرادات

علىلزرته3رخستوربوصأنإلا.ارومانيةاا-يامقاطحةبنماوص!

با)خاطقالثا!لاللكحترفو.آسيابمقاطعةطالتفريرةت!الثيوخمجل!

وبتزويده،لانالافثلاثةبدفعالبونتملكيعدهوبالمقابل،ألاخرى

سفينة.أربعينمنباسطول

برصي--انبالىاطرب!ىفةلز%-!75عاممناءخبار!

بمزيجبوصيويفممنوصإخهماالتيالاء-داداتبعدومتل!س

توريوكط،منباكخلصبربرنااقناعممأوابا-4اطر.بمن

الا-بانلصرتوريوسحلةطءيلإثوما.73عاماغتميالهإلىذا5في!صد

منالرغموعلى.دألصرهأنبوميفاصتطاع.بربرناجءسةءنينة!ثاان

الرومانزعاءمنسرتوريوستلقاهااكياشصائلالنتهسيصلمبربرناأن

بربرنا،اهـدامعلىبومييصر،عنهال!فومقابلايتالياإلىلاحودة

!الاسبانثورةأنءير.رومافيجديدةصةء4يبدأليمار-ائلاويحرق

معاقا!مفيوغزو!ب!دماطرلمابحةبومياصطربل،بربرنامقتلىبعدتنقطع

ومنحالتقرب-حاسةافإععلىمعاماضهم،ومملفيوضلمولكنه.الجبلية

17عامبوميعادثمومن.روءاجازبإفلاءفإبهماطاةإءحةوق

اعطاءعلىالمجلىفصدق،جنودهبم!فأةويطالببظفرهلحتفلروماإلى

بوبهه.نجودإلىالمدينةحق

71(:-صي)المصارعينثووةأوسباوتاكوسثووة

ولؤرةا-بانيافيسستوريوسبثورةاث*الهااثناءأ-!ايتااتاحت

بترد73آعابدأتجدلدةثورة،الصغرىاصيافييثراداتالملك
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منالفرارقرروا.كابوامديت4قي،153،أل،اح-ارعينالمهمنعمبة

وزميلينسبارتاكوساحمهبيهممنتزاص!مارعبرثاسةامدريباءدرسة

ايتالامدنبهماكتظتالذينالرقيةطممساكانواارعبنالمهانإحروفوا.له

يحملتخدمونإرقيهتاوكان.4والاجماءب4ابوفااطرولهعةب

لقديمالمصارعةءلىيدربونأو،روماائرياءمزارعفيبا:"بثحروط

ا!!إرعبقتلتتيهاماكثيرأالضجماوالالراباط!لملأتفيالدمويةا،صاهد

منأصاشأعنصرأثءا!اعب-تالمصارعةءصاهدأنإذ.4طصه

الذينيينا)ح!راقادةاء2ثدفيوصاصة،الرو!افيالمجحمعفيالهصيةعناصر

وتملةبها.الجاهيرءنال!ربءلى!لموا

خلالاليمواضم،فيزوف%بلمف-دراتفيلكحصنالثافىونسد

الف07الىارتةماعددمأنحقالهاربينالارؤاء!نالهـيدقص!رةمدة

وما.ؤوادهماوهزيمةروءانيين؟لمينالحصديفاتطاعوا.73اعالمافى

الجتوبة.يتالياواولوكانياإ-!كامبا!!اطقفيؤ*إثرا.تنتساأنتهمثورلبثت

وجودعدمإلىبا)نظراتة-الهاؤبلالثورةالقف!ا?لىمنروماتتم!حمنوأ

انينقرأحد4عدنص!لماوفقأايخاليافيقىابطرومانيةد-ربةتهـات

هذاانإذ.ا!!إرعينيزرةوراءاكاك!االحطرروماادركىت.-والا

منواطزءخهمروءا3ئماترر:دالذبنالارقاء!!للؤرةغداا)حصيإن

ئورةتجدوالآن.ثنبابخىالحاملةاليدالرومانلاادةاحمةدمواأوطانهم

المجحفةالأنظمةبنف،وتهددا!!ط،دبن"هؤلاءمنتأيدأسبارتاكوكط

.عاجم!مالروماصافرص!اا)قي

ي!وسعرزعامةف-والجرمانا)خالونفارفوىقوا!الثوارق!عم

302-203عىمائالى؟ادت-حعفيالىقيهتأوضاعءناءلاهراجع(19

ر:مان-351-17-
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ولعله.الشمالنحوالئافىهذاساروقد.شارتاعوسالتراكيونوتع

قنصلييؤمأنفاصتطا!.قىايهابلادإلىجماعتهمعالعودةيقصدكان

مقاطعةآحاهزم؟،الثورةعلىالقفاهروماخصصخهماالذبن22العام

ابوليا.قربجماعتهمعالهزيمةفقدلقي-وسكري!اما.الث!لةاسياايتا

هـؤضأتبروردايتالابرخوبالىلاحوإة-بارتاعوسيضطرحينفي

.!اتاليمغادرةانصاره

مجلىلجىأ،بايحالااك:ارألحقهالذيواطرا!االزاثمهـذه8تجا

مطلقة-لمطةومت-4،النمبيلهاط"4ااثرياءأحد،!هـاسوسالقنصلإلىاصيوخا

وقد.إفضليناسوألاان!اسمنكرا-رك!ي!-ير.صدمالقتالىلمتابعة

وعلى.المماثرةسوللااعداءممتل!تاث!رىبانثروتهتنيةاس!طا!

ؤانه،الامرباديءفيكرا-وسرقواتلحةتالتيا،زيمةمنانرغم

نأاتطاححى،ا؟خوبيةالمقاطحاتعنا)"واردوحفي-ط-4يتار-ح

جزيرةشمبهإلى*إبألارالاخيروافطر.سبارتاكوسجيوشأصديهزم

ا)قراصت4سةنبماعدةصقيةجزيرةالىالانتقال"!اليكنهبروف!م

الأجر.قب!واأنبحدبدونهواقلعرخدعوههـؤلاهأنغير.ال!يلإ-ين

.النفاذعلىمؤو!اقاربرتصىقراتهعلىاطناقوضيقكراصو-!فحاصره

منكراسوسيأسصصىالمقاوسةفيسارتاصساتبلةلكوببم

بوهيومنهاكدوياجيقمنالعوناطا.ب،واضمار؟هفرده4علبالاتصار

ا-بانيا.فيم!ثمتهمنعائدآالا)بجبالالظاةربجي!هيثإرفكانالذي

جيشاعدة؟اكوارصةرفاختراقمناخيرأت!كنكرا-وسلكن

فاولأما.مريرؤلمتالليحدالمعرصفي-بارتاصسوبقصاماكدونيا

منالرغموعلى.اكأورياالى!خمج!اعةوانس!:تبفرقتفقدالثائربن

بافىادها،وتنكيلهالرفقثورةعلىالانتصارلنف"يدعيكراسوسان

برصي.نصيبمنكانتفلرلهاعلىالقضاءمهمةفان

-026-
http://www.al-maktabeh.com



:م.ق07لعامقنصلينوكراسوصبوهي2-ا!مح!اب

القادةعلىالمتزايدالثيوخمجلىاعمادالرقيقثورةتإئجمنكان

كراصسبينالانتصاروحدفقد.لركأاخهمللاذعانواضطرارهيبنالصكر

لمناصببقبولهماليطالباروماالىفحادا.سويةادصاسيمقبهل!وبوصي

قوانينبقيودشصراا)قائدبنصللاأنبالذكرواجدير..7عامالقنصلية

تؤءنهااقيسبالم!علىحرصأبهاضمكونالثه:خزالماالتي-وللا

والثرببنرسانالةتأبدفيخطواخهماتوحيدعلىالقاثدانيتفق.لهم

نجحأفعلوبا.مفحولهاوابطالسوللاقوانينلإسةاط،الثيوخمجلسضد

بوصيلدىالترثجمحثمروطتوفرعدمرغبمالقنصيةانتخاباتفيالرجلان

!ساسوكى.القائدالثوخومقاومةالاب

قانونباصدارالقنصليهفي!لهماوبوءيكرا-وكطمنكلابتدأ

*حسأ!أء!+لاحألأ،أولأشا(ليييابوبياقانولف)ا!حهـيهماب!لثترك

سوللا.قوانينءنهانا)تالتيالقديمةحةوق!ثماثءبامحاميإلىفيهاعادا

مهامهامنكانالتيينالمحلةآمحافيالمتفوقمركزميفرسانوارجكلا

وأعيد.الرومانيةالمقاطعاتفيالمرتكبهالاداريةالخالفاتفيالنظر

.لاصيوخ-دمها!ا!مسوللااوقفاذبناول!!(3!ول)11المراقبينبنظامالعمل

والتعاون،%ثةمنلمثاريحهماصلانالقتكبهالذيالدعمزتجةمنركان

التالي.الحاماقنصيةانتخابهمااعادةكنا"نبنهماتحققالذيال!مل

الثيوختلقاهاالتيا)قويةاضربةاأما.سوللاقوانايئمفعوليةعلىقضيوبذلك

طابعلىبناءصقيلميةجزيرة9ء33ءلأصاآفيريسمحا-مةفيتمثلتفةد

صقيية.ؤيخازنوظيفةثخلكانالذيسبصووالسياسياططيبمن

القضاةعلىوينقم.الثيوخعايهاي!طرالتيآالمحامنمتاءسيسروكان

.الئميوخمجلىاعضحاهمنالشحبيين-صومباقححاءالمراقبونةام(9)
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تبرئتهعلىطبةتهمابناءمعيتواطأونكانواالذبن!مانف!الأوليغارشيين

وكان.المنصبواستغلالوالانحرافبالاخلاسإتهميناالمقاطعاتص!م

وادانةة3محاقضيتطالشب!ثناعتبرلذلك.بميعأالؤلاءذجأممهفيري!

فيفيريىآلاصاا!اماتهتديدسبسوفقام.ا)يهاينتبالتيلطقة

فيلمف!!بهماط!ما-صغلالمظهرؤي!-اطص)9(خطبخ!س

خلال4صقلإآصااختلسهااقيااليالغوتقدر.-هـللاعهدؤبالمقاطعات

.)2(درمالفأربص-يئبحواليم.ق71-73بينأعوامثلاثة

القضاةوعلى،وازلامها!دةائهعلى!!افصأوزع4بازصفيراع!وف

فيرسأصدقاهمنا)ثيوخاتلجسالورغم.ت؟!را3!يفواألذفيوالمحلفين

القاهاالتيالاتهاماتظبسبسوا-!طاعفقد،انقاذهمحاولةفي

انتش-انذاكالذياخهمامحا!يهورتن!يوس-ططيفسدأنالمحاكةخلال

صقيليةابناءمناثوردابواسطةالمحلف!ينيقنعوأن-القنصيةلمنصب

صقية.أهلمنغبهاالتيالاهـوالباعا؟ةعليهؤ?حوا.فير-!بادانة

بالانجاهذاتهتاقاءمنالصرعبلعيهاطحصدورفيريسيتظروأ

كازتاطقيقيةوؤي.ابتز!االتيالأهوالبربقةيت-خيم،المنفىإلى

ثمناكبريدفعلمنوالحدلالدولةوظا!هبحةيال!ائنةفيريىاممأل

كنوزوسرقة،وممتل!قمأهوالهمومصادرة،بالباطلالتاسوإتهام،ؤيم،

بقيةبهيقوملماممرذجأ،المحابدقئينالتيؤلملأاحتىوتحفهاا!لقاطعة

اذ.مثلا-اغالبمقاطعةمئىالاخرىاإقاطعاتؤيالرومانالح!م

كانبل،ردء+او!اصبت!3ختتط3جا؟بمإلىاخرىقوةتو%دلا

لاريبومما.لهمثصركاءالاحيانمنكثيرؤيإخيوخامجلساعضاء

فيري!".جايوسفدصطابات"3لافتعر(9)

سورية.ليرة!لابينهانيةيقاربماأي2()
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كبومييينال!حرويةصادثمبيين"نصرأجاهتفيريىةصةأنيخه

الارستقراطيةالطقةفضاخرومافي!مبكثفتاذ،وعراسوءدط

كانالتيالفرسانطبقةموقفبالمقابلودكت.الدولةبمصالحولاءبها

ا)يها.ية--بسيرو

67-62(ومانيلياجابينياقاتونا)أ!س!كريةبومي3-مهمات

قنصلي!ثما،مدةاز!اءءهبالحمفيوكراصوسبو"يدورينتطنم

اللطةلا-خلامالمناسبةالفرصةسنوحينضظرانروماءدينةفيبقيابل

ح!ممناصبباعطائكاءنهماي!تخلصالثرخ-*دتفلحولم.جديدمن

هدفكانوبالطبع.المهمةهذهمتلاشلامرفضااذ،المقاطعاتفي

تحوداصاالاعتثتائيةالمهماتمنمزليدعلىالحصولالحسكريينالقادة

بوميأانتظره1)قي4الفرصصاءت.111:يوالثراءوالقوةبالث!رةعايهم

المترسطالجرمضطقةكافةعلىبغاراتهم!يطرواالذينا)قراصنةمثعةمع

في-"الا!لياطروبخلالوخاصة،قرطاجةهزيمةمناعتبارأا)ضرزجمة

الرجالبخطفوك!ييهاكريتجزيرةمراكزمفيمنفقاموا.ايتاليافي

هذاعلىابديدالمجتمعيخاالمتزايدةيطلمباتبالنظرالحب!يدأسواقفيوبيحمم

وبالنظر.لهاهانأصوقأرودوسجزيرةأصب!تالتي،اللحمنالنوع

أخذوابلالحيدتجارةعلىزثاطمفييقتهص!روااالب!رؤراصنةأنإلى

روما،مدينة!وبنويعرقلرنايتال!إلىالمر-لمةالقمحلمؤنرضعرضون

ء!اتسلمأالتيالقرصنةخطرمناطدبضرورةيثحرونالرومانؤان

د3تصروماأنمنالرغموعلى.نفهاوستيمرفأوصقايتالياعثواطىء

فيصنتينخلالفيفلع،القراصنةعلىبالقضاء96عاممتللوسالقائدإلى

تلحقثم-رومانيةمقاطعةإلىوتحريلهاواحتلالهاكرتجزيرةغزو
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وتطابالبحرلةالمواعلات،نهددزالماا!رفان-بسيرينهذلكبحد

حاس!ة.اجراءاتاتخاذ

فان)1(المهمةحفىءلهذهقا؟!اصصيارتطلبالقرأصنةضطرأنومع

صلاجاتذاتع!ربةمهـمةاسنادمنضيفةيتوجىكانالشرخمجلى

لذلكا.لث!عبينالمؤيدةيوله5يتصفبوميمفلقائدإلىواسعة

اقترحوهالذق،الثحب!تمنا)تأييدعلىبوصييحصلأنصصغربأيكن

كأ-دا-ص!زقاؤدآالةخ6ا)1*ولغابمينوساولوساكحيالمحاميلسانعلى

ألفابينيلأقازونءثصوعبفراوةاكيوخقاومقوقعهوو؟.القراصنة

علىالقيادةايهاويوكلقت!ل-اطةاطلىقاثديمنحالذي*ءطأولأ"!خ8

مترأيهلوو--ينكة،-افةسواطىءايتالياذيهابماوشواطئهاقوسطالجر

76عامأقانوناا!دارتمذلكورغم.سنواتؤلاثوذنكلمدة.كنالبرتقريبأ

صلإحياتوخول.المفوضينمنعدديساعدهالحهلةقائدأبوصيوانت!ب

اللازميةالقوىكافةتعبهئةأي:ومصادرتهأوالأموال!والبرارةالجنودبمح

الفوصبعينمئةمنوقوة،مركبخصسئةمنيتالفاسطولؤيهابما

.محارب

اتمو-طا)ححرمنطقةيطهرأنيوء-أأربعينخلالبومياشطاع

القراصنةلحصارأ-رىيومآنهبنإلىواحتاج،القراصنةمنالغربية

مثلمعاماتهمفييقسلام.ولمالاتعلىواجبارمكيليكافيمحاقلهمفي

وبذلك.الزراعةلاممالوالانصرافالا-لحطانعلىساعد!بلمتل!س

ا-ضاع!مة(ابا)سيرينهمحاانطوذيوسالقائدأولتقدروماكانت(9)

اداتى.بشالملكبينرضم،ا)قاغ!لاخحاونبالنظر47عامكريتوكبليكيالطالقراصنة

..الحلةو/ت!ثل71عامصهـيتيرةصششواطىء-علىفادحةبهزيمةيمنىأنطونيوسلكن
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ستوات،ثلاثالامجلىالثيوخضصصالتيالمهمةأث!ربئدئةبوصياكه

اشارةرهنالآتتقفوفيرةوقواتصفأاسطولأأنإلىبالاضافة

.اطهوحا؟دالقا

مناطلاصبومي4مههبازتهاهأملجمااكيوخلمجلىظن-اب

آسيافيالوص-كانفقد.القائدهـذابهايتمتعالتيالوا-حةالسلطة

البونتملكعلىاةضاءالحسكريةالالاسمنالمزيدرضطإبالصغرى

اغتنمالملكهذاأنإذ.رومام!اجعأ-الهاقهتالذيميثراداض

وبهادويهةسوريهبالحاقيقرمليمالاهليةبحروبهاروماان!غالفرصة

عاموفي.ارميياملكتيغرانصهرهتأيدعلىذ)كفي،معتههدأبمملكته

كاممتهوهبإلىبتينمياملكالثالثنميكوميدسالملكضطرق.م75

لتايدكبالاخيرأنإلا.يثراداتسأيديفيلاتؤحصروءاإلى

مجلىقررالئنبيتينابمملكةأحقيتهفينيكوميدسالملكابنءطابى

!الفهحمنيثراداتسواتفاد.رومانيةمقاطعةإلىتحويلهاالثيوخ

ذكلف.روماضدالحريةأكالهبوسع)صالقراصنةومع)9(سرتوريوك!

وآشاكيليكياءقاطعاتبادارةلوصلوسلوبوسا)قض!لالشوخمجلى

اورييوسالقنصلاءده!،ءيثرادازسضدأروءإيةاالقواتقيادةوا-هتلام

مضانقفيالحاملالرو!افيالاسطولوقيادةبتينياعنالدفاعفيكرتا

يدعلىوالب!رالبرفي74أوائلفيالهزيمةالاخيرلةيوقد.الدردنيل

.الثاشالبونتمللأاعلىبمفردهالقضاءباستهطاعتهأنظن.بثرادات!،عندما

مةإطعةإلم!!رريدحمأوالوصوكالاناضولفيالتوغليثراداضواستطاع

مدث:4-يزيكلوسعناط!ارورفعالثتاءفيللانحاباضطرآسا.لكنه

لوكولوساستلم22عاموفي.لوكولوحىتدخلب!ببتينياالىوالعودة

.582عىصنوربوسمعانلانهراجع(9)
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البونتبلاديثراداض.فغزاالملكق!بضةمنبتيضياحررأنبعدانجادمة

ملكصثرهإلىملضجئاميثراداتىفهرب.اطميةمد!اوهدمنف!صا

نأ07-71الهامشتاءخلاللوكرلوسالقاندحاولثم.اريةيا

الغراماتأها؟--ااثقلتاكيآسامةإط!"فياليئةالأو!ا!يسوي

منفاحثةبفرائدلاصتدار!افاصطرواسول!،عاببهمفرص-ااكيالكبهيرة

وتخفميضالديونزة-جمطيحاولالآنلوعولوسوجاء.الرومانالمرابين

روما.فيوالةرعانا!لرابيننقمةءيىجركا،افوا؟دا

طء34باجمأنالمرةذه5.ويرىأحونتادبد6غزولوكولوسبحاود

يثراداضز-لميمءنتنيتيرراناملكمأنإلىبالنطر،نة-يااربطيا

اعاص!إلىفوصلارمينياهـفابعلىزصفوبالةحل.ايىالترأالذي

قامدأالثرقنحوهـيرهتابعثم.وخ!بهاواحهتلما96عامتيغرانرستا

ارتاكزاتا.ءدينةإلىوفىوتهحاشيتهنقلالذيقوررانبالملكالاحاق

إلىالرصولعنللحدولواضطرالجبليةالمنطقةفيداهمهاكخاءأنغير

المنطقةمنانح!بأنوما.الهودةفيورف!م-خودهتمردبسببهدفه

صادوكيا.؟إلىووصلجديدمنا-خلالهاإلىتيررانا،لكعادحق

فيبقتاقيالرومانيةباطايةليفتك!خ!هـالفر!4يثراداتىالملكأن

يأليخمخذأنجنودهع!يانازاءلوكو)وسيتمكمن-وأ.البونتبلاد

التيالمناصقمصظملوكولوسفقدوفيلك.الثاؤبنفدعسكريكل

صرمانهإلىاثيوخامجل!دفحالذيالأهر،أعوامستةءلالت-ثا

آخر.بقاندواصتبداله66عامسلطاتهمن

:(مانيلياقانون)ألالنةالميثراداتيةاطروب

فيرسانوالةالسعبيونلجأالآناصولبلادفيالمتدهورالموقفانقاذفيرنجة

بهتقدماحقانوناقزب-بمووذللث،إلىبومينيةالروماالقواتنقلقيادةإلىروما

علىالاثصرافبوصيتيهفالقانونتضصنوقد.مانييوسالمحامي

ئ!راداتىالملكيبنفداطربوتابعةوكيلإءيابمتييامقاطعات
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غيرأهـ-ررالىلهالممنو!"الامبريوممسلطةوتمديد،وتيغرات

.يرءبمنمحاطربواعلاتالصلحءقدصلاحيةمعمحدود

لقانوتصلىإلاو5ء-ا؟!يدالة-اذوناتالثيوخسثحر

وبالطبع.مجهولأجلإلىبوصييكاتوريةدبموجبهتمددالابقغابينوس

شنهعنيفهجومإلىالة-انونوت!رض،!لةاوتهالاوفيارثيرنهـب

وقامالقانونأتدحينفي.اذثاومؤ-الجعورلةكمادفاعأعليهكاتولوس

ابلصيمركزهلدعميطهـ-حكانالذي،صبصومن"عنهبالدفالح

!ابهسبس،واستطاع.قيصريرلوسواطازن،بوصيمنبالتقرب

القانونتجربةأنيبينوأن،ونحاوؤثمالثيوخجحيص-ضأناإقتم

اللطاتاستعمالبرمياصاءأنخلالها،وأيحدثبهيرعننجاحاسةرتالغابى

تحليصأيضآإتطبحفانهالةهـاصنةعلىبوهيازتصرو؟.ايىالموكة

اضيوخامجلىيرد!لذلك.الاناضولفيالثائربنالملكينمنروما

وتم66عام.*!طال!أ8اولا!أم!؟يليوصقابرنعلىالمصادقةمنمناصأ

أمرته.!تلوعولوسجوشوضعلوصي

.الصغرىآسيهسافيوجودهأفاءاباالخولةلطات"بوصياشلم

يتحبلالاكأيروكان.جالاتيامقاطعةفيبلوكولوسللالتهقاءنجا-ر

طاجتهذلكمنمنحهبوصيأنإلا.بظفرهالاصتفالروماإلىالحودة

.وتيغرانميثراداتىمعالمقلىمعاركهفيالرومانيةا)قواتكافةإف

فقط،جنديالفمنيتالفبجيقروماإلىللعودةلوكولوسوافطر

المطامعيظركهالذياليارفيالمللثمعتحالفبعفدفيبادربوصيأما

تم.ااصلكلينبينحدأالفرات!هر-ملعلى؟وجبمااتفقا،أرييافي

ا!رأمامتا5فاف-ب.ميثراداضلي!اربالبوشتبلادإلىتقدم

ويتمكنبهيلحقأنبوصييلبثولا.الداخيةارميهنياليلادإلىالمقبل

الجبيةالمناطقء-برا!اريةالمعاركمنصلسلىفيجيثهثتيتمن

عندما!ييةأرينيابلادمنينحبأنبذيبخهايثراداض.يضطرالوعرة
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نفطتيغرانالملككانإذ،مبحوثيهويعتقللديهايوائهصهرهيرفض

الملل!فيتابع.لمملكت!هالبارثيينوبغزوةعلإ-4ابنهبثورةثخولأ

منالنجاةآ!-لأالا-ودالبهحرفيالقر!منطقةنحراتحابهيثرادانى

الجويخلوالمغوىاسياكالةعنيثراداؤس-ابوبات.بوءيظ-

بحدالأخيرؤصضطر.تيغراقالملكخروماحسا!مةيايل:4الآن

عاحمتهإلىتقدمالذي،)بوءييسد-لممأنابت-4ثورةؤهـاهان!ءتأن

إلا.را-4عنالتاجرفعأنبحدأمامهتيغرانويرعح.ارتاعزاتا

.وفارسرومارينحاجزآأرينياممل!"ليقاءأ!صةيدرككانبوميأن

ويحتقل.لروءا)1(صيفبصفتهعرشهعلىولثمته،تاجهلتيغرالنف!يعهيد

بوصيلايغفل.المصاهرةبص!ةالبارثيينملكإلىيمتالذيالئا!ابنه

اصضاععلى65الحامفييحمل،تاثمأالماينءيثراداتسالملل!ءطرأن

إلىوبو!مقزوكأوبحرالا-ودالب!رليينالواقعةالجبايةالمنطقة-كان

القماطق!ديدةآقامإلىالبوزتكل!"يفمثم.لروماحلفاء

لي-ينيا-مقاطمةالممعايهايطلقأصحالتيبتينيابمقاطعةءكاالغربي

آس!ياأفطمبقةأما.روماحلفاءإلىالباقةالأقساموكت.بونت

كيلي!يا.ومقاطحة،ةيهاآصامقاطعةت!كيهلبوصيأعاثؤقدالصضرى

وبحا.،وجالاتاوفيكبادوعياالوؤتتضرقيفيصخيرةممالكويترك

:أثرقفيبومي

ثشاءامفىمقاطحا!ا3ونظالصغرىآسيااخضاعبوصيأمنأنبحد

ملوكحضرهمؤتمرأةيهاعقد-جمث،اميزوسمدينةفي،6-65عام

الف!وةفيمعهعلاقاتهساهتالذيالبارفيالملكباستثناء،الآصويةاللاد

وقد!ادجلىاأعاليمضاطقعلىتيغراناشاءحفىاعهب"بالاخيرة

.لمالانالافستةبلغت-ربةغرامةدفعإلىاتنيغرافطر(1)
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اللوقية،سوريةكلكةوهيابراورةالمنطقةعلىا)ةرسخطربوصيأدرك

وكانث.الروهانيةالامإراطوريةإلىوصثالاصتلالهاالحدةيعدفاصذ

الأمراءيتضازعونمنعددبينمقسمةالفوضىمنصالةفيآنذاكع!ورية

الملكمنالثمالإ-"المنطقةلوكولوسالقائدانتزعأنمنذبايهمفما

.تيرات

وارسلانططكيةإلىفاتجه-وريةنحوبصلىق.م،6بوصيسار

نأإلىوبالنظر.دمثقلاحت!ل%ابينوكطالمحاميبقادةقواتهبقيهة

الملكغزاهاعندماكاممتهعنيدافعأصوريةفياصلوقييناالملوكآخر

ذي!سا.قيينالسللحمنهايةذلل!.بومياعبرؤقد..مق85عاءتيغران

ت!هـانعلىانتصرأنبعد،محلىرومانيةمقاطعةلاعلا!االآنويبادر

وواد!اداحلفيطهرسوريةفيتوعلهبوصييتابعتم.ءإيهاملكآخر

ويهدمفيهدمهاافاميامدينةعلىويستويى.المحلص!نالأمراءمنالحاصي

عامربيعفيدمثقمديتنإلىويصل.والايتوريينالعرب!صون

النا!مثبالصراعفيلاصدضلمضطرأ4نفبوميرأىهنا.م.ق63

عرشوراثةصولالثافيهيركانالكمبيروأخيهارسطوبولبين

بقواتهتدضلقدكاناثالثاالحارثالانباطملكأنإذ.ي!ودامملكة

منعددعنالأولتنازلمقابلارسطوبول.أخيهضدهيراكانلتأيد

دمثقإلىلرصيصلجشطلائعوصلتوحيما.يحارثالمؤابيهالمدن

بعدمعبدهاعلىالحصارويلقيالقدسمدينةيهاجمالحارثالمللثكان

الحارثأنغير.بهالحارثاطقهاالتيالهزيمةافى،ارسطوبولفراليهأن

بوصيخازنصمموروستدء!اشار-طوبولعناطصارلرفعيضطر

ارسطوبولإستطاعوبذلك.المالبواسطةاليهاعظلهالذيللاخيرودكه

.الحارثالملكوحليفههيركانأخيهوهزيمةقواتهاتحادة

علمعندماخاصة،لار-طوبولسكورستأيدعلىبومييوافقا
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إشوةاتغر!وأ.ابر-اورةالمدنعلىالقرصنةيمارسارسطربولبان

وصلتحىفلطينفيالتوغل)تطابل،بهاوعدهالتيالكبيرة3

والبقاء"نةتليمعلىارسطربولأجبروهناك.الةد-!ءدينةإلىجيوشه

"ابينو!تقدمبها.وكأدمايت!صونإقياالةلى6عا)يهودبلممحقلديهرهنة

ورفضوا،و-"فيالمدينةأبوابا)يهودأوص-دالقدسءدينةلدضول

فيماإ.المدينةأهلامتناعرطلوأ.ار-طوبوللنداءالاذعا.ن

الأولىنفبادر،برلار-طووانصاريركان5انصاربيندبأناطلاف

أنصاراعتصمبيماحما،المليم!قرهاالرومانواحتلإدينةاأبوابلفتح

بواسطةأسوارهأحددكللرومانأ?نألذي،إبدافيارسطوبول

بمساعدةءنوةاقدسام!دلالاصالموتم.المتحركاا!ويةالابراج

)نهاءلوميتمبذ)ثا.رجا!الفعثراثقعنهأ!لدافحينمنوةظواهيركان

كاهنأيركان5!رثحهن!بعندها-رومالمصلحة-افماثباط!ف

الدولةمنكبيرآجزءأ.واقتطعملكلقبأنيمن!4واكندونللدولةأعلى

رومانيهءقاطحةالآخرالةصموأصبح.صوريةبمةاطعةاطقهإيهوديةا

حاآلاشراف،وكأف-حهيركانالا!برا!هن.ايح!ء!ام!قاة

سورية.مقاطحة

51قوميثراداز!الملكيتعميدا)يهودبمثعةءغغولأبوميكانبيما

وينوي،الدانوبخهرحوضفيالمتوضعة4الكفالقبائلكلساعدةجديدمن

،هانيب-البحمكيذكرالذيءثروعهأنإلا.3مصاخالياغزو

اكأطرءكا،فارناسابنهقئعهمالذكأجنودهثررةببباتجاحالهلايكتب

بها.يحتهممالتيبالقلعة63ءإمالثوارأحاطفقد.ذللااعنلاحدول

نبأو-اء.الانضحارإلىممدابنهخيانةببببهاد:لضاةتولما

آصحيافيأرومامناؤسآخرزواليحلغبوميإلىيثراداضالملكموت

الطويلة.المبزاداتيةاطروبوازمهاءالصغرى
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الثرقفيمهمتهبمو!ببوصيخافثاالتيالعس!ريةالاممالبنتيجة

وصوريةالصغرىآشافيا)صاسيةالاوضاعتغيرتممانييوس(،قانرن)

بوصي.وفحهالذيالخططوفقجديدمنقىفبهاوأعد،وفلطين

،اكيالانبا!مملكةهماصتقكانالادولتانالأض!يرةالمنطقةفييبقوأ

ثلاثمائةقدرهاءرامةبدفعبلادهعلىا:وماناحماةالحارثملكهااص!ترى

ا؟شبية.سوريةمنوفكاوالبقاعلبنانتثملالتيالايتوريينودولة،تالان

الهلةستيةالحثرالمدنا)يهاضموومانيةمقاطعة4-دتفقدسوريةأما

قسمأوفقدتاستقلاالاا)يهوددولةواضاعت.الجنوبفي)1(أ)5"ةحح!3

البطالة!لكةعلىالاسشلاءالاروماعلىيبئوا.اراصيهامنبهيرآ

وبذلك.الثرقفيا!لمفقيةالممالكامحاآخرع!!تقضيحتىمصرفي

نهروأصبح.الغربفىوالارفةلم!"المهتوسعوجهفيروماوقةت

فارسالبيريتينالامبراطوريتينرينا)طبيهياطاجزثءلالفرات

الاس!خدراراتبانت!بومي-ققها)ذيالضجاحالرومانقارنوقد.وروما

يرضيوليم.كراسوسؤميلهونقمةحدعليهماجروهذأ.ابميرا

الضرائبنج!حنظامنث!رإلىيعمدفانه،رومافيالفرمحانطقةبوصي

ا؟ول!أولهـحأالروءطناتمهولينومندوبواالفر-انيثرفالذييءا)

كافةعلى،المقاطحاتفيالتعهداتوالتزامالضرائبتجهـح)2(علىبموجبه

.اكسقفيبوميتع!اا)قيالجديدةالمناطق

سكيئوبوليى.ينةءتءداماالاردننهرثمنالشرإلىالهلنستتالمدنهذهتقع(9)

فيلادلفيا،،جيرازا،غادارا،هيبوس،بيللا،ديون:مدنبلينيالمؤرخإلىبالا-خنادوهكه

!رمن!سهالت-صيبوميحلةبحدببنهاالحلفث!توتد،كانانما.افاظر،دضق

الىومافي.مالحالاسرافتخضعجمريهةوحدةمكونة،اليهود

طحة!وراؤدورماجعر،مافيألىوا)تو-ععةبأ!!حأ)طول!ا)فئةتدهراز(2)

.023ص!جراكوسجايوسعهدفياسيا
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:الثرقفيبوميطةأثناءوومافي-4-الوضع

!لجماهـادةإلىخلاالاالتةتطويلةمدةقاثسافيب!وصيامضى

أحرزهاالتيالمرموقةالانتصاراتأنولاثك.هناكرومامقاطحات

لاتكرا-وسدفحتبل،ف!-بوالار-خقراطينالثرخنحاوفت!ثرلم

ايتالا.فيمركزهؤوةبميزيدلهاتباعلجع،بوصييخابفر!"يذخهز

عدألهءصكريةتحقق!ماتعلىالحصو!نفسهقرارهفييطمحكاراعوسكان

مصرتصويلالثيوخمجلىاقناعفييفثلولكنه.بوميشمرةمغ

لروما.بمملكهالسابقءايماأوصىأنبد،رومانيةمقاطعةإلى

للوصولكراسوسهـاعيويقاومبالمرصادلهيقفمي!روات؟

شاهادياسيمركزهعراصوسيوطدوليم.الغيةمصرمملكةإلى

الدولة،فيالأولكزالمرالىالوصولآملأالفر-انطبقةعلىي!هد

زعاءمنزعيماجتذابفا-خ!اع.ال!بيرةثروتهذلكفييساعده

غارقأكانالذي،قيصريرلوسالابالضابطوهوايىآنذاكالثعبيين

الأزمة.منانقاذألهالمالةكراسوسهـاعدةجاءت!دالىالديونفي

منالرءموعلى،اخبيلةا!ولبالصرةمن101عامحواليقيصرولد

زوجةكتهكانتفقد،الثععبيينصفوفالىينحازفىاهتحدةنبالة

فيواصطدم.سيناالابقالقنصلابنةوزوجته،ماريوسالثنلكعيم

ذاكرفضولكنهزوجقيطلقبانأمرهالذيبوللاالحامةصياتهمطلع

سوللا.موتبحدالاروءاالىحودولا،رودوسجزيرةالىوينس!:

ضخصيةفيا-جدروماالىي!ود،خازتااسبانيافيكلأنبعدوالآن

بتمويلا،دينةعواملدىش!بيةتوطدفيباعدهلهعونأكراسوس

اداريأ.حاكأعينعندمايقيمهاقيصركاناليالعامةوالأيعابالحفلات

تقابلرومافيسياسيةقوةايجادالىقيمرمعكراصوستعاونويؤدي

برصي.نفوذ
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مركزقيط-يمعلىالفترةنف!فيطوافاغمواطواصالثيوخأما

نيايوسكورافىامي.يخقدءواالمدينةفيمناصريهبضربنفوذهوتةإصصبومي

اطقيقيالببأنالديهيومن.اطيانةهيغامضةرت!صةالها!ةالى

أصدرهـاكورنيليوساكيالةوازينفييكمنالمحاميهذاعلىاطواصلنقمة

كالورياوقانون،والةضاةالموظفينكبارصد67عاممحاءاتهخلااط

الاتخابات.اثماءوىالرثتهمةعاي!متة:تالذيئالأثخاصيعاؤب1.اذي

بوصيصديقجاينوسالمحاميأضأالثصوخ-ءطي!ملكاثلةولا-با!

.الثحرقؤببوصيبحملةليدقزومامنيةر

:..أل!نيلينيةا،ؤامرة

بوصيانتصاراتيسابحونكانواالذبناصصيبنواا)ثوخالىبالاضافة

منؤئةرومامدينةؤيوجد،واطوفالريبةمنبثيءالثرقؤي

أضاعواالذفيوالنبلاء،السابقينوالجنود،الداثنينمنتتالةإواطنينا

بموجبوممتل!خمهمأموا!مصودرتاذبناالاشياءفبالى،فىواخهم

..مق07عامافيوخمجلىمنوالمطرودين،سوللاالديكتاتورقواثم

أصد-أأ!5ا8+أكاتيلينالمرحيرسشخ!!ؤيوجدواالم!ذمرفيهؤلاء

ضدالثمبيين،الت!-فيةصرللاأعالفيساهمواا)ذبئالوصولييناإخامربن

كاتيلميناحاولوقد.زعيمأ-الاط"الىالوصولثنبأيحاولوالذي

العبيينمنبهيتقرببرنامجآلنف"متخذأ65عاملاقنصيةنفهقىشيح

اغامهبباكويةالج!جمةالىا-خهايصالؤبيفلولكنه.ئوريرثممل

!اطير!د.ءا!اثسفكاناكيافريقيامقاطمةؤيلطة11خلالبا-ة

مجالىالىالوصولؤيف!لآآخرفيمرث-فيوينكاتينابينالحاثر

نءوخاصة،المؤولنمنالمتاءرونؤيهاينتقممؤامرةلتدبيرافيخ

بالوصائلهـيواا)تيادلمماءالىيصاواال!بالففويحاولوا.القناصل

-373-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واتصاب65عاءقنمليقتلمحاو)تهمأنالا5اصرازهاالدستورية

بص!!!اتهعلىبسطعرضكرا-وسانويقال.بالفثلتبوء4ادلمط

المستقل.فيلهتأيدممقابلال!تيلنيةالمؤاءرةأعضاء

لأنالعقوبةمننجاتهوث!حه،السابقفثلىمنكاتيلناييأسا

وسيرو.نيوسنطواجايوسكلمنتقدمالاالتي60،العاملقنصلية4نةيرشح

بوصيتأيدكلمنالاخيرءظيوقد.ليهعووؤيناألابهكاتايوسنطواوكان

عراقةعلىلاتحتمدلانجاحةرصتهفان-بروأما.4لترشروقيمر

كاناخيافيحيتهضحىفلقد.لوصيوتبعصشهصدات،علىبل،عائلته

الارستهقراطيينثقةاكتابؤيأملأاك!يرةفيري!ءاكةخلالاش-بها

له.كرهثمرءم

انجاحهيقررونف!!همليحروالارستهقراطينكراهـيةمنالرغمعلى

السافرالرداءبادرمالذيكاتيينادحرفيءن!مرخبةلميةالقنصانتسخاباتفي

-ءسيسرونجعوبالفعل.السابقإلعامتذا)ثوريالانتهخابي،سنامجه

ويتم.65لحامقنصلين(فلةءائلةمنينحدرالذي)انطونو!!

العامله!االخمصةالمقاط*ات!3علىازط:نيوكطوزميلهسبسوبينالتفا!

صية.القضفترةخلال-ي!رواكالالأضيريؤيدأنءقابل،المقبل

كاتيليناأنمنالرغمعلىاذ،ثديدةومؤيديهكاتيليناضيةكانت

تايدم!باستطاعفإنه،ماربوحطعهدفيال!عييناعداءمنكان

ناالا.ادابقةصرائمهمنوبرأوهعنهفدافحوا،الآنابمااكأازعند!ا

اكتابفيمساءييماخفاقإلىأدىسيروونجاحالقنصيةفيفثلى

طف4إلىنهايخأسبسوانحيازوالى،-!ةمنا)ثحيالتأييدمنمزيد

تبىوبالةحل.الفريقينبينليحواطفهيتأرجحكانانبرداروينالارستقر

ءدافعآنفطوز!بالارستقراطيننظروجهةؤ:!لميةمطاحمنذ-لجرو
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روللوكطالمحاميتقدمعندماوبينالشحب؟نبينهالمنتظرالصدامووقع.ء!ا

يهطوناعضاءكأةثمنبخةواثاء،الأراضيلتوزإعقانولحبمثروع

ايتاليافياكصوعتنفيذعلىتثرفسنوات!سلمدةاستثنائيةصلا!إت

وانثاءوبي!كاالحامةالاراضيسصاثرةذلكفي،بمالة15الروالمقاطحا.توفي

كازتا)قيالاراضيالجدردالتقيممنويستتى.الخ...اتحص!ات

اكجمعةالاراضيأما.المحتصلحةوالاراضيابقيناالاجنودمقكتقد

رلدل!سالمحاميثروحمنويتن.الثعبمنقراءالةعلىتوزعفا!ا

من:كلعلى--إب،!الح!وخدمةوز!رعراعوسحبالابةاقوصحنها

ارافيهمشا!ثيرسيفقدونالذشواكيوخ،صاتوالفر،الغائببومي

ادياصةاط-ارةعلىعلاوة،القانونهذا؟ىجبالزراعيةو!لمكليهم

القنصلفقام.ضدمألاثصوعدينالمؤاخحبينامقاومةت!خلعندما

الحطبمنمجه،عةفيالمشروع!!ابمةاططابيةمهارتهيتخدمسيسرو

والفرسانالشيوخمعبالتعاونواسظاع.!*أولهح+)11)ولولبالصرعرؤت

نأرحدول!ن،عل!الصويتقبلو-جهالمث!روحدءرالمحارفيئ

الذيالديماغوجيبمظهرنفهواظهر.لذلكثمنأثحبيتهرعيدسبسودفع

قيصرفارةم!ضاالرغموعلى.الر--ت"الانجاهاتتأيدءنيتورعلا

حقيقةل!خفمناسبةلهمابالنبةكانتالفرصةهـذهفانوكرا-وس

.الث-مصالحاعداءالأوليغارشينوحلفائه-بسو

ويقترح.نصيةلاةنفسهيزشيحجدردمنكانالينايكرر63عامفي

قأيميدلجصبانمنذلكآملآ،ل!يونعامأتأجلالسياسيهوقفهلدعم

إصأييدفىتعأذياسيسرولهفتم!دى.ثروا!همفقدواوالذينالمحوزين

وكانت.ابريهددخطرأكاتأليناباعتمباروال!-محريينالا!الرجال

وانهأ-اصة،القنمسيةإلىالو!ولفياخريءرةف!لانالتيجة
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سيسرومامعالىئئاهىوفي.لهعراسوسبدعمالمرةهذهيحظ

القناكللقتلالمفلسينالارستقراطييمعكاتاليهنايدبرهاالتيالمؤاءرةنبأ

لتأليبولأا!شا*!ولأ)أالبيغةبخطهبهيهب،رومافيالسلطةعلىوالاشيلاء

القواتأبرابهاوفتحالمديخةعلىالا-تيلاهفيضطض!م+وي!صفضدمالقوى

مجلىؤ-!دراقىوريا.منؤادمةروماا-يكأ.ثنتمم!-ي!التيالمضآ!رة

ت15الاجراكافةاكأات؟!جبه-لجرويخول"اخيرأءر-ومآ"الثوحم

في.مرالمتآفيصضقل،أ!غاكول3ولهح5اول1111،أأ(اولا)1+ولادولةالازقاداللازء"

علىزتوفرأا!ءلةاالادلةلانبالنظراتزورياالىؤ:ير:كاتالينىتأما

المدينةفيبقواإذيناا،تآمرونيعترفوفي.اتؤامر-في4اثيراع

عهدولبدءالمؤامرةلتنفيذالمةررالمرعدكازتساتورقلياأعيا"ردايةبأن

سيرو.ويكفلثعباعدا*وانصارهكاتالعينايرخا)مجلى،بعانالارهاب

كاتاليناأ-ةراقىوريافىوص-وث!ت-!4الثورةمةاومة-!ايرنطواوزيله

معهمالمعركةصوضعلىيجبرونهاس!خهم.الصالبلادباتجاهوجههممن

قتالبص!اتباعهمعصريصأخلالهافبقط.455+2!!)ول!يزولاقرب

نيه.أثواراإسةبسلياض

،15وب!دحها)!تافيالمؤامرة-يلأل،صإالاصمنالصدثد-*حروت!بار

قائدألاخطيبأبصفتهأنهاذ.الدماهواراقةالثورةمحالاصإلىادت

المؤامرةنباتسربعةبالسريعةالحازمةالاصهـاءاتر-خذلمء-ءريأ

فيلاغتيالهايناكاتاأرسلهـما)ذيالاث-اسيتةلأو-تىبل،اليه

الثوارقياموانتظر.الطمةالدعتوريةالو-ائلباتباعواكتهفى،مترله

سبسويلجأالآءرقرىعلىالقضاءبحدأما.بمقاوءخميبدأحتىبثورخهم

باكآءرينالاعدامحمتنفيذعلى!رحيماأخرىمرة-اطىهتصرفالى

إلىأخياحايحتموالقانوتالواجبكانحينفي.رومافيادجونين
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الاولبالرأيالحهلتموقد.بحق!3المنا-باط-متلفظخاصةمح!صة

ونفذ!عليهتمراعتراضرغمالثيرخومجاسكاتوا!يبايدهاذيا

حربتجنألنثوب،وذلككوسجراتي!ريوسةانونعنفيأر!ر،بئباكآمالاعدا

ذروةلىاتميلينسيةل!اةمراالمؤعلىا)قضاءعقبوهـلؤدصب!هـونأمنغملراعلىو.اهلية

تأإلا"،الوطنابي"لةبا)صيرحاحدءإيهفاطلق،ا&-الهيمجده

وزوالنجمهبأفولرؤذناناطيينللارشةرافىيازهشخلالها،اطاطىءتصرفه

ءواطنيناوواحازهـقباز"اصثديدةاالان!تةا؟اتاليهوجهـتةقد.شعبيته

اطفقةوفي.الد-توريةوالقواءدافالاءرمعينرملابباسلروءان

والفوضياصورياكظاماليهوصلالذيالهحفعلىكاتليامؤامرةتدل

ء!هفيكريينالروالقوادالثيوخمجل!بيناءساعاعهدرافقثالتي

.و-زره

:الاولأورئيواطمايتالاالىبوءيعودة5-

ءوا!فيالوتبضفقهىأ.قظافراكسفيم!!تهمنبوصيعاد

وصلولما.فهءصعلىازيهتإقياالاتالاحتةخلالهاضراليونانةلملأد

بماسيقابلىالثحببان-تقدكاناي!الياجنوبفيبرنديزيمرفاإلى

منا)ثيىغتاورالتيالخاوفعلىتطصلعلملكنه.تقديرمني!رق

تض-ظرهالتيالةويةا!لنافةيقدرولا،بهيرةقوةرأسعلىعودتهجراء

اللذان،وقيصركراسوسرآس!موعلىانفسهما)ث!ينمنارهاربين

بوءصمنثقة.كاثاينوفهرةظفر!رقيقوي!مفاناطدلهيكنان

جيثهحلإلىيبادرالثرقفينالهاالتيا)--ءريةبالامجادواع!ؤازأ4بنف

.وجنوده4!باطعلىوالالاكلمنص-مةمتحأوزعأنبعا-وتريحه

النوخمجاسءوافقةعلى،وأيحصلبظفرهيحتهفل)!رومانحوويتجه

كانكذاك.الث!رقعلىحملتهخلالاتخذهاالتيوالترتياتالا!العلى
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منقطحأجنودهمنالفأاربعبنمنحعلىالشيوخمجلىوافقة5يريد

بوصيآمالأنالا.-وللافعلبمااسوةبهايستوطنونالزراعيةالارا!ب

التي،رومامدينةفيالسياسيالواقعبحمخرةتصطدمهاسعانالعريضة

الثيىخبمجل!عصفتوالتي،كاتاليامؤامرةمنقريبأمدمنذنجت

يخث!ىن13الذيالفوخفجلى.الياسيةالقوىتكتميا!فيوزادت

يخثىيعدأ،اطمموحإلىجديد-وللاظهوربوصيعودةفي

مواطنوكأنهروماالىفأتى.جيوث"بذصريحؤصرعصيمابومي!طر

أمالعلىالتصديقمناثصئزازماظهارعنالفيىخيتور!وأ.عادي

لرغباتهاثوخاباءكانبرميوث!ر.جنودهلتوطينمث!روء4وعلىبومي

اكسقفياممالهيناقثرنلوصلوسالةائدالابقغريمه4برئااضذواحيما

إلىءطدبوءيبأنعدأ.قيعايهاالتصويتبدلالاخرىتلوفةرة

ميونكأينمنتتالفمعاركواسلاببضخائمرومافيالدولةخزينة

البلادمنالجديدةوالايرادات،لجنودهمه-!االيالجالغعنءدا،دينار

9(.)يأسنرديناروثلاثينميون4كأقارببماالدولةخزينةتخنيالتيالمفتوحة

الىأدىكاالمعرحينالجنوداس!نمثروعضدبالمثلالمحارضةولد

دونوجدأ4نفب!ملهعالمأؤتحالذيالمظفرالقائديجد.والآنخزلانه

الانةلإبإلىيلحؤهبدافعبوءييثعرأذلككلمع.انحات(وجيق

فيها!لؤرخينرأيانق!مهنا.با)قوةعايهاءطالبهوفرضاطكومةعلى

زبللجثهبوميت!سريحيحتبرموهـنؤالمؤرخ.وشاجبمؤيدبين

ي!ونقدالحقيقةوقي.وتاذلاجبنأرومافيسالنهثماريقطفان

السياسية،ةطبرافيفحفت-جة-لممتصازايالحكرؤدالقاوهـو-اهـذميبوفصر

سورية.ليرةمليون28حوالي(9)
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اطرباصعال"نوخرف،الفرديالحماعباهكارسةعنوعزوف

قيصر.طموحالىبوصييفتقداخرىوبكلمات.الاهية

خدمتهءدةضىأنبحد06عامروماالىبوثمعقيهسعاد

حدودهاتوصيحفيفاجملى.الداخيةاسبانيامقاطهةعلى30381"ه!عحاكأ

القصيرةالفترةخلالجمعهالذيبالمالمترعةصحتهوكانت.البلاءاححن

بهقابلكاباحنيقابلهلااثوخاءلمىأنالا.هناكاقاتهمن

ال!اص!ةؤبظفره؟وكبفالالاتطبهيرؤضبل،برصيزميله

اتحالف.ابوصيعلىويعر!قيهس.القائدبئكلاالظروففتجمع.الروماية

كراصوسبماعدةالقنطيةانخخاباتفيزصهسنجاحعناتفازثماوبفر

كالبورنيوسالثيوخ!ر:-حالهاملذلكؤيهاثصريكهويكون.أيفا

قيهصريضجحصهولةوبكل.الارستقراطياطزبأعضاءأحدبيبولوس

بوصيبينالتقريبوهو،المستحيلحمفييحتبركانمملانجازفى

فهماوأهدمصالحهممنيؤيأسرتحالفأء*طوثكل.وفهمانحالةبازا-وك!اكرو

وكان.داكل)!+3أ38ص!أالأولالثلافياطمبايممب!دفمافسي!ر،(9)ا)-يا-ية

عندمابهنهمالتحالفويتوثق.اثيرخالمجلىعدائهمهوب!ضهمالمثتركالقاسم

.)2(قيهسابنة=ثليابوصييتزوج

.الحرضففىرولكنطايهماللانضطمالثلأثيدعوسيسروالتحالدأعضاهيذ-لربان(9)

دلوكاوذلئهابنالياإلىعودتتبيلمرسيازوجتهلطلاقابرمياضطر2()

.انرقفيغيابهخلألالثاكأ
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ا!د!!ماج

اليوطتةال!رسو!اءشبكنانرصالصالىنيمرودول

ألثل!في:اطمبداية-ا

مطابتحةيقبا--طاءت-4أصبح95عاميئالقنهإلىؤ-!ربوصول

صضدهبا-كاناطاصةلوميهطا)-وخاصة،الثلافيا)صحالففيثهسكائه

بالمنجزاتصصباعاءأفصرقنصإ-ةؤ-!رةكازتوبال!مل.الصرحاق

وجرأتهقيهصعزيمةبفضل-إيهمأماينالكثيريهتحققت.للثبيينبالن!بة

بهازودهإفيااخي!ةوااطفيالدعموبفضل،ناصيةمنتططاتهتنفيذفي

!الير!ل!رلفكان.أخرىناحطمنوبوصيكرا-وسنمري!"

بهالث-بوتحلقابقين11جنودهولاءوالثافي،بالثمبهيينوصلاتضخم

مظفر.كقائد

يتضم!تا)ضيومجل!أمامؤانونبحرضالقنصليةفيأممالهقميصربدأ

بوميجضودإلىكامبانيامقاطعةخارجالواقحةالزراعيةالدولةأراضيمنح

ثمراءضرورةعلىالفانونز!!؟.رومامدينةفقراءوإلىادصصين

ا)خرضهذاأصصحقيق،الدولةلاراضي،اضافةالاراضيمنأ!رىماحات

كاتواططحبومنعامةالثيرخمجاسمنيقابلفمرثصو!أنإلا

عركاقصريحاولوعدما.المطبقوالرفضالحضيفةبالمقاومةضاصة

المحاء:ن-دم!،القبائلمجاس.أمامباتنرةالزراعةالاراضيمثروح
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زيلعليهالاعتراشفيويؤازرم،ضد"النة!!حقاثيو!التابعون

يضطرلذلك.ولكل9أحأه+ثاالنبوهةحقمتخدمأبيبولوساقنصلاقيصر

محاركأيهلطردبوميبن!دوالاستعانة،إقوةباا)ثيوختحديإلىؤيصر

ا؟اه!و.لغضببيبرلوسو-خرض،سعس511الثربفأزر.كاتوواعتهقال

عقدتحرمالسياءأنيرلمنمرصومآبومكلبصدروأخذب!ضهفيفاعتكف

*محرأاأولأ8كمكد!أ!!3لاراضياآعبحقانونذلكوعلى.ماليوذلكالعامةلا!الا

فيهالمصادرةلضلمتلهتسمآخرقانونبعدفيماوزلإه.المفعولنافذ

ة؟ةتلاثتأنبعد،كابانب!فياخيرخايملكهاالتيالاراضي

لفصر.مقاوءش

اتمحالفونكبالديالزراعةالاراضيقانونبصحقيققيصري!خفأ

وصتقبله،اكخصةمصاطهلأمينيس!ىبل،بهيرةش!يةوراثهمن

كانالثيرخمجلىأنذلك.فاتينوسالمحاءيبصديقهمستعينأالياسي

ب!داتالاجنوبفيصغيرتيهتمقاطحتينحم!ها)ماملقناصلحددقد

ولاؤيهالاجيوشاهـقيالصخيرةالايتاليةالمقاطحةهذه.خهمقنصلياز!اء

نفسفييحترمبثيءكالتفت!نامالية!واردولا،ءصكريةمهمات

قانونبموصبفاقينوسالمحاءييخقترح.واسعةوآمالطموحمنقيصر

ايتاليامقاط!4حيهسءنح!أ+ا،!لأ*محطالثيهوخمجلىإلى4ليتقدم

فتهيسنواتخىقدرهالمدةعكريةفىقوثلاثايليريامعا)حليا

وبلادأعكربةقرةلنفهقيصريضمنوفيلك.)1(م.ق354عا

ملاحقةمنالنجاةوي!ط!ع،لماشةوصثحوبغنيةمواردذاتليءهـأ

قنصيته4ازثاؤورقضاذعسيطاردونهالذبن،الثيرخمجلىيخا!صومه

مثروعاقرارأثناءعايهاأقدمالتياللادستوريةالاجراءاتبسهب

.أ-رىعسكريةوفرقةاناربونيةاغاليامقاطعةأيضأا)يهاصيضحاف(1)
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اقراربطلببوصيارضاءعنفاتينياقانونيغفلولم.الاراضيتوزيع

نظمكذلك.الثرقفيحملته--لالانخذهاا)قيوالتوياتالاممال

تأيدوكنتعسفم،ءخهمورفعالمقاطعاتفيبح!مهمالرعاياعلاتةقيصر

قانرنعلىال!بتصوتأزاءاسوخح!وا.الفر-،تطف"

أبد)هاكالو.التيالمريرةالمحارضةرغمعيهافةخهممريحطراأنإلافاقينيا

اللازعةالقواتيجمعانقنصلأينالماوهوفصربمقدورأ!بحوهكذا

ويضهق،خصومهعلىالهخطبواسطت!ايمار-!وأن،نف!هاايتالافيله

نحونزعا-4بدأتةيصرقنصلية!ايةومنذ.اعدائههجماتمنحصانته

.مافرةتظهرالتصرفوحرية،الفرديةاللطة

إلابمد،ينبغي؟ايىالأمراصتبابإلىقيصريطمقأكلعلى

بالت!ل!!وذلك.غيابهفيضدهالحركأزرصةكلمحارص-4منانتزحأن

فورخططهمهابهةءنهـاتوقعاللذبن،و-بسوكاتوومااعدا"4اررامن

وهيالطابعجيلىخا!ةمهه-ةكاتوذتاقى.الغالرلاثنحوتوجهه

حينفي.مركافسافر،الرومانيةالامبراطوريةإلىقبرصجزيرةفم

،المحاماةإلىالوصولفيقيصرساعدهالذي،)1(كوديوسالمحامياعتطاع

85عامأوازفيؤةدم.-؟-روا!!!و!ءدوهمناتقام؟سيننقمأن

روماتمواطنينأرواحازهقثخصكلباعتارقضيقانرنافتراح

إلىاشارةذلكوفي،القانرنعلى-آخار!رجلأدستوريةغيربطرق

اخبارإلى-يصروؤصبادر.الكاتياييةالمؤاءرةخلال:سبستهسنات

ولالمابع.ءايههنتائجتظرأندونتالونيمإلىوتوجهىالمنة

يوافقعندماالامنفاهمنال!ودةيتطبعولا،وتمل!تهأموالهتصادر

جةز،بومبيامشلفيالسيد)تاقامتهدينياحتفالبتدنيى!وديوساكم(1)

قهمحررغمزوجتهطلاقالىقيصراتطرمما،اهـكأ-لالضدهبيسرود3ث؟قيحر

.وربرا:3!
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نأعلىيدلهذاكل.57عامفيذلكعلىبعدفماق!صر،ضبومي

دولةةيهاث!لمرا،الحقيقينروماسادةغدواالأولا)ثلافطالحمثصركاه

المهلهلى.ا!وريالعهددولةنهن

الفاللبلادقيصر!ح-3

ءطض!أتموجهقيصربادرحتىايتالياءن-يرونفيتمأنما

حوايجهودهمنستتغرقاتيا،غالابلادفيالكب!رةحممفإلى

عددبمضاعفةالثطلفيأمالهقيصرليدأ.بالأ-داثحاف!ةأعوامتسعة

الجيوشفي"لاخدءالمنطقةأبناهبتطوبحوذلك،ال!-!ريةفرقه

مثروعهتنمذعلىقاثرقويبشتصضعأصبحوبذلك،4الرومانب

بسخصه.متحلقيننحلصينوجنود،الغالرلإدفتحفي

ءاوراءأو)ا1(الناوبونيةفالمة.اطحةمنالغالبلادتألةت

،الريفيرا،"أو"الإروفانس!باسمالمحر:فةا)خطقةفيالجنوبفي!الالب

غربأ.اسبانياوحدودالالبجبالبينالمتوسطالبحرصاصلعإروتمتد

عنالاغريقيةللتأثيراتتحرضتوةد.ثهالأجنيفوبحيرةالرونوخهر

إلمؤديالرومانيا!بريالطريقيخترقهاوكان،ماصيياء-خعمرةطريق

الهط!صىالبيرنهجبالمنالثمالإلىالواق!4طقةالمهأما.اسبانياإلى

البربريةانماطقتشكلف!نت،والرونالربئنهرويحدهاالاطلي،

كانتالتيالختلفةبالأقوامتتم!زمناطقثلاثمنوتتألفأخالبلادامن

كومالما.غاببلاداسمعامةبصفةعايهايطلقوالي،تس!!ا

والكلتيون.)9(اكيتانيابا!ممالمحروفةالجنوبيةالمنطقةالايبربونفكن

جاليةواسنفرت.م.ث029عامحوالطمانيةر؟مقاطمةالىنحويلهاتم(9)

بماءين.ذلكبمدناربوفيروماية

اروماندماريخمنالثاليالجزهفي،ارومانيةالامبراطوريةخارطةراجع(9)
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الشمالأقصىأهـا.والبنالمارننهريالىاللوارخهربيناإخدةالمنطقة

كزو-أ،البلجيكيونألفاليونالاخيرفيا)نهربنمناء!بارأ4يقطتؤ!ن

شكلعلىالصونالفعاشوقد.الأصلالجرمانيةالحفاصر،ح!!بهم

طبقةوالىامراحمهاالىبا)طاعةزدبنمتناحرة4تناؤمحاربةوةةإثلجماعات

واعتبارآ.تقاربةوعاداتمثتركاولغةواحدءرقوبجمعهـ!.3صاذالتبلاء

الرومانس!ىالرو.انيةالممتدكاتالى4إ-اربرقاغاليامقاطعةضممن

بمول4ألاالآدو!يث-بو!المجاورةأيةا)خاالأةواممعوديةصلملاتإمقد

بالنسبةالحامالموقفتع!روقد.ح!هداقةبمحاهداتبروءاارتبطواالذنجا

القادمةالقويةإ"الجرءا33ءولأألسويفيقبائلحاولتءخدماللآدورين

قبائللا!دقاثهم!شتايدأوذللى!ا،.مق07عاماضضاعهمالربننهرعبر

منهمكةكاؤتالىانووما.ولالنظريبنالادومعصراعهمفيحئيأ+!ا(9الس!ني

لماءدةغبأنتتطح1،اكاربونيةغالامقاطحة-كانثورةبا-ضاع

ليتفذلقميصهربالنسبةالآنالمناسبةتفجاه.عنمموالدفاعآنذاكحلةائها

،)1(الربنن!ثرعبرالقادصينا؟رمانالغزاةضطرازدادعندء(نحططه

غربيجنوبمن5إ9عامتحركواالذبنالهلفتيينالكلتيم!-رةوبدأت

روهـاعلىدززباذ.جدإ-دهمواطنعنبحثأغالإابرانجاهصوبرا

طحلفاءه!هيوأنالا)ببطلوراءمقاط!إت!اءقتدافعأنالآن

الخزاةاجف-إزلايمنعأنواجاتهأولىمنقيصريرىلذلك.دماءالة

نهرأعاليعنديوقفهمانبل،ف!-بالناربولةغاليالمقاطمةالهلفيتببن

الىلاحودةفطره!وطت!تالكايئم!رفيءإجهميتمىرعندما.الرون

فيستو!اربوالملكخطرعلىللقفطءمصريكةتضم.القد؟4موافىم

الذبنأريوفتوسصم44بقب-ادةال!ويفيقائا!ءزوةفياططرهذاتثل(1)

اعاة!زروءامعأقةا!داأءساوعةديقطرءناوحاولى،،اسالاك"منطقةفماا-وطنو

الواتع!دلاصءنهااعتراف
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اتإالامداعلىء!صمدأالآدويينيهددوأخذا)ص!فيقبائلعلىاتمرالذي

السويةيالملكهزيمةفيقي!رويضجح.لنجدتهالربنعبرالقادمةالويفيهة

وبالطبع.الرننهرماوراءالىاتراجعاكللىريربره-تمرامحبورغقرب

معمطاكحالفيجدرقوةروماأناخالةاللقبائلقي!رانتصارائت

الوسطىغا)يابلادخضعتوبذلك.الجرمالةالغزواتخطرمنل!-ءيهم

اءضقدتبثالثطليةالمنطقةاخضاعإلاعليهيبة!وا.اكا!لمفاتح

جيوشا)يهاتصلأنأبحدأنهاوالاكويتانيةافني!تيةواالببيكيةالقائل

ألبلجيكيينهـجماتيقابلأنقيصرعلىتوجب57الصامففي.روما

ثم.عايهمنتصارلاامنيتمكمنو.لمحاربتهافدواالذفي*أ!عحةارفيينوا)ح!أعأ

ولمارواق!رمعالسابقتحالفممنكثواالذنا)بريتانيينلا-!إعيتوجه

هز؟خهمبت!يعولا.،ي!تايخابرأمنطقةفي8أحلأأعأالةخيتيانرقادةعل!

اساطيهم56الحامفيبهيهاجمالمراكبمناسطولأيبنيأنبحدإلا

غالاأطىءضعلى،بلفر-:البرفياديادةلالزومافي!قق.م3ص!وؤويحتل

!رأ55عاميبنيغالافيلهالأمربا-لمت!ابقصرمنثقة.أيضا

تجرأتالتيالجرمانيةالقبائلانأفنىب!د،الربننهرعلىينصبهاثبمن

4الففعلىعسكريةبمظاهرةويقوم.الابقالعامفيالنهرعبورعلى

مناطقغزوالجرمانشنفسهلهتسولمنكليرهبليمللنهراليمئ

لل!!ةكانكذلك.انسحابهبعدابروءطم،الرومانيةالسيادة

الاستكثسافي،التظاهريإحالطانفى"دوفر!ثاطىهإلىأرصلهااكي

الجزيرةضزوقي!ريقرر54العاموفي.البريتا!يبنمعاقبةمنهاأراد؟

الا!لعلىالمدارتفاعرغمبقواتهفيترل،كبيرةبرصاةالإريطنية

نهركاالمالإلىكا-يفللانوسبالملكيلتقيحيهث،الداصلفلموويتجه

!حبهآغالياتالىأخرىهرةقيصريفءبذلكومع.ويهزمهالتيصى
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الإريتايين.علىالجزيةيفرضأنب!دوالاصرىالرهاقبعضءمه

له.مقدمةبللبريطانيات-أاطتينهاتيناعتبارلايمكناطقيهقةوفي

عبرالحكريةلقواتباشحراضأخرىمرةقيصريقوم53العاموفي

عودته.عندافهرعلىبناهالذياصصلايحطموإمحنهالربننهر

25-،5الغالبلادثورات-3

اطريةفقدانكايهاواثر،لروماالحضوحبوطأةا)عيةالقبائلصحرت

حرجة،بظروفثانةالفترةفيتمركانتروماأنوبما.أ)ةخماالتي

والا!طرابات،البارثيينيدعلىاضرقافيعراسوسجيوشهزيمةمن

يلووكوديوس،الزمجصينبينالناشبالنزاعر:برومامدينة-ا؟تالتي

اقبائلاوتعبر.والوصطىالماليةال!البلادلئورةملائمايصبحاجوفان

.53-،5عامبيناتمفرقةالصخيرةالثوراتمنبحددالامربادىءسخطهاعن

تلتفعندما52عامب!ملهاالمنطقةنجتاحإنالعارمةامورةاتلبثماثم

الذيالابالزء-يمفيرسينجتوريكسحولالأوصطالغالشعوب

ووماحيفةالادويقباؤلأنحتى.القبائلكالةتوحيدا-صطاع

جاءتوقد.الثوارإلىوتنهمجابأروءاصداقةتطرح،اققيدية

فاصطرالحيا.اتالامقاطعةفيالشتاءيمفيكانالذيلقيمرمفاجاةالثورة

لالناطق-ديدةاخضاععلب"فيوالبدءالمبعثرةقواتهبجمعللاساع

اطربءلإلمراوأقي!صرلهاقعرضالتيالحرجةالمواقفورغم.الثاكأة

الجرمانبدعممناطيالةيتمكن،رومافيابصيالموقف،وضغطالثوارمع

"."ديجونقربح)ول3!ةاليزيافيوقواتهفيرسينخوريك!الزعيممحاصرةمن

.اطارجمنا!ارقائدهالنحدةقدءتالتيالغايىالقواتعليهقلقي

الغالين،ه!مماتصدمنيمنحهألكنهذا.نارينبينقيصريقعوبذلك

علىالا!يرمؤناشرفتانبعدالاستلامعلىالثورةقائديجبروان
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صتىالثائرةالجيوببقيةاخضاعفياكاليالعامق!يصريمفيثم.النفاذ

قيصراذحهااقيااالينةالمعاملةإلىالفضلويحود.مقاومةكلعلىقضى

وفي،روما!فالىالغالةالعاثلكسبفى،اصينالغاالثوارمع

مجونححىم.ق05عاميحلأنوما.لقصرواخلاصهاتأبها

فيضالدةآدمارهستتبهقىالرومافيالتاريخفيانتصاراعظمانجزقدقهس

خاف!هاالتيالحروبفيدفحتالغالبلادانإلاا9(.الغربيةاورباتاريخ

سطوربينمنحققتهمنجانبأنستخلصأرباهظأيمكنناثمفأقيصرضد

مليول!فقدواالغالينأنيذكر.فهوبلوتاركالمؤرخيقدء!االتيالمع!مات

ن!مةميونوبقي،ءنهمآخرمليونأق!يصرواسترقالحروبضلالرجل

الغاليةا)صعوبعلىقيصرحققهالذيالظفرأما...غالياس!نبقيةلم

فالاتالا!لاقامةمدعاةوكانالافى.مميقصدىالرومانلدىقىكفقد

الغاليةالقائلضطرمنان!ذمق!يصراناذ.رومافيالريهةوالصلوات

وكان.ومانالىمحفلةفيماؤلةالمدمرةغزوا!اذكرىترحلمالتيالبربرية

ماريوكط.عهدفيوالسمبربنالتوتونغزواتآخرها

،ومخاوفنقمةالسياسيينخصوههلدىقيصرانتصاروأ!دبالمقابل

وتولواق!يصرمنتمكنواالغا)يينأنلويتمنى11دودكاتوخصمهانصتى

فرصةكانتالغالبلادعلىقيصرحملأتفيهلاريبوكا.شهمعاف

علىوحصل،الصصصرلة4ءواهبؤيهاصقلالابالقائدنادرة

كبيرةبغنائمعادؤقد.انتصاراتهبنفمم!"والماديةالص!ريةالقوة

جيقلديهوا!بخ.لاءمنلرشوةااسته!داممعنيتورعأ

ومنحوهبهافرادهاتحلق،!ءريهفرقةثسثلاثةمنيتالفضخم

والطولةالجرأةفيالاث!لىاروعلهميضربافهو.وولائمثقتهم

.8،03عى،الكتابمقدمةراجع(1)
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تقللاالذيالمؤفىالحطبعلىفيهتحرفرابل،فحسبغالياصحاركخلال

.111ص!يصروالمفوهالروهانيةاجمهوربةخطببلاغةعنا!ابيةمهارته

روماالىللعوشةيلتفتالغالبلادفيمهتهقيصراتمأنليرردوالآن

حدثتفقد.هناكو-ودهاليالميالموقفيستدءببثيمكنماباسرع

قاتهعد6ع!طاثرتغالافيؤضاهاالضجماالطويلىالفترةضلالهاء4تونيرات

جذرية.بصورةالثلافياطحفيشركاثهمع

قيصر:غياب-لالرومافيوالموقفلوكاو3مؤ

الرومانيابئ-نجميص!دصبوصيأمامالمجالقيهصكأابؤ-ح

محهمعلاقاتهفنالىالارستقراطيينمعاتصالهأدىوبالتالي.الرئبي

سيسرواططبباعادةمي!اقيرسالمحامياقتراحعلىواةقأنب!دضاصة

بهيرةبحفاوةليقابل57هـإمالى-الحطيحودوبالفصل.منفاهمن

م!صبالىذلكاثاءبوءيويتوحل.والمعنويالمادياءخبارهايىويرد

وكلالقمحمؤنعلىثسفأ4نفتحينفيينجحاذاإدينةفيمرمرق

بسلطةمتمتعأالجديدممله!اميزاول؟،رومامدينةفيبهايمتعلقما

ليماليهالممنو-"اللطةمنفاسضفاد.وخارجهااحاايتاكنالامبريوم

الكبيرةوالغناثمقيصران!صاراتءاوفهالمارتأنبحد،ءركزهيدعم

قيصراستراحةفرصةوعراسوسبوصيمنصويتخؤ.بهاظفرالتي

المنافعاقتسامويجددالوكافيبهالعلياليجتمحاايتاليافي56عامثمتاءفي

بوءيترثيحعلىوالاتفاقخلافاخ!متويةاجماعمنتميجةمنوكان.محه

لكراسوسيخصصوان.م.ق55العامإقنصليةوكراسوس

مقاطعتيعلىاطمولبوبي،،شواتخىهـدةسوريةمقاطعة

نحتاططابةةيهاانقنرودوسجزيرةفيآعامدةشباب-،لقيصرقض!1()

ايخى.سدصرواستاذكانالذيأبوللينوساشرات
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فيال!-ممريةمهمتهتجديدفطلبقيصراءا.كاث!ةلمدةولييااعبانيا

موضوعيطرحلابانلالستقلقيصرواصاط.اخرىسنواتضغاليا

.م.ق05عاءمنآذارث!رقبلبلادالغالعلىلهخيفةتعين

بقيةاجبرابان55الحامقنصلإ"الىوصو!مماوكراسوكطبوبيأمن

المحددةاتالمقاطعاتخصصصعلىالموافقةأثت.ترشيرثم--بعلىالمرثحين

ولترك.*حطا+؟ع،أولهتزيبونيوسالمحامير"ةدمقانونصب؟،انفأ

غالياضلىقيمصحملءدداط*3!أح"!+هع!أ+أحأطقانونبا!دارالقنحلان

كراسوسي!رعتى،5عاميحلانوما.اخرى-توات-س

حملىمن-جمه*!ااكبا)خاركاللبانةصهم!لملأ،-وربةمقاطحةلاتلام

منكلمرعزمرعزهتمادل)!،البارئةاإصلكةعلىبثن!ابلممكان

علىسفوليثرومافيابقاءاف!فضلبرصيأما.وبوصيقيصرثصركائه

.هـخاكو!يهءة4بواسطلهالخصصةالمقاطحاتادارة

:م.ق53عامومصرعهفيسوويةكراسوسطة

سوريةفي4ضطلخنفيذكراسوسدرراللازمةالم!رراتفةدانرغم

35هـامافراتافيحإر.البارف-"المملةعلىاطرببن

الص-راه.حربفيوبخبرتهفر-انهبةواتيتميزعدواراضيؤضحؤاصدأ

قا!دمبقيادةورتا-خمالبارثييناةرساتانالةا-تطاعماوسرءان

.()حراناهابكازقر-ءدد!ق!ةرغم-اسوسعرجيقتطويقسوريناس

لاللانتحاريرواضماربهأوقعوابهمالحاقكراسوسابنخرجوحينما

منفيوده.-ابالاتفيلا!فة-دعرا-وسأما.ايدبيمفيقط

ء-حلىتفاوش-:ودهاصطرهتد!ايحآصرو-قط،4اليالوضعهذا

لملاقاخهم.والذهابالارتين

عرا-وسرأسلهإيقدءواا!!رصليحدملكمالىالبارثيونءاد
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ا)بارزجمينانوبما.حققوهالذيالرائعالظةرهديةالرومافيألجيقواعلام

فان،معظمهاافنيالتيإخهزمةاالرومايةالقواتليقايابمطاردةيتلكأوون

بهمحابالافمنيتم!نكرا-وسماعدلونجيتوسكابوساطازن

بهذه.)9(سوريةفيروماصدودعنللدفاعاخرىءرةامقهويجمع

وجاةبحياتهالجثعالهرمكراسوسؤيهايغامرأالتي-الفاسثلىاقى

الثرقفيروماكبرباءإىوجهبل،ؤ"-بصودهمنوبالآلافابنه

الرومانيةال!اسةهـ-سحمنزال-إ-!رلةعارهامحوتظعلنضربة

نقفانوقيصربوميمطامععلىواصح،اللافي3اطشركا+احد

لطة.11علىالمحتوم!راعاش!دادألرجهوجهأ

ألملافي:الحم،-اكياو

التي،5عامجولاوفاةمنذوقيصربوميبينتسوءا)ءلملأقاتبردأت

الكهللوصي.فيبادرفمروالدهالرغباتوفقأبوصيزوجهاعلىتؤفىكانت

وبالتالي.المصاهرةبرباطالتلةروماأسرباحدىإيرتطيدجدمناجالزوالى

وقد.الثيوخصزبمنا-ابقينااءدائهحصلاتهتوثقالىذلكيؤدي

المدينةتموبنبحجة-3كاءقضصليتهازبحدرومافيأبقاءايفضلبوصيانرأينا

روماكانت.اسبانياوليبيافيلهاف!ةالمقاطر.اتاستلامعلى-بالقمح

المتناؤ-ينالزع!يمينانهاربينا)-نيفالتراعظة!االتيالفوضى!باانذاك

اءضاءعلىحملاتهتابعقبرصفيمهمتههمنكاتووعاد.ويلوكوديرس

فانهإلمنفىمندةالحيمعلىبوصيساعدهالذيسيسروأما.الثلافيافىم

الاخير،مدحتظمزصدةفيلهصتىأ،وزصر!يبهمنالتقربشاسةيتع

انتخاباتتحطاتأنروما-اداالذينوالاصطرابالفوضىعلىأدلولا

ومادالىمالحاعلىةبثورليقوموا-هـانةحةموثطتالىومازيمة5ا)يهوداستغل(9)

.أيمرداءت!ألاصرالآلافويأخذطبرياقربمميمزرنجيهنووأنالا،نجينوسلو

-026-
http://www.al-maktabeh.com



كوديوكطخص!هباغياليلوانصاروقاماشهرسبعةمدة،5لحامالقنصية

المدينةثوارخفي8والغوغاال!خفاعالثوبذلكواعقب.52عام

بوصيكانبينما،صدعندالأمورالقافالثوخمجلىتصكن!ندون

ذ!ايىيهرعانا!وخمجاسمنمتظرآالمتفرجر*يناإوقفيراةب

صتىجرخلقإلىالناشبةالفوضىادتوباطىققة.الضياعمنا!ررية

إلىالوضعالدولةاعادةي!طيعقويفرديصمتفضيلإلىيميل،كاتولدى

الاح!م"يعانبأنالاتجاههذاالثصيوخمجلىيحققوبالفحل.الطي!ي

،(ديكتاتورأأي)فردآقنملأاستثنالىليقانونبوصي*ينو.،الحريخة

)1(سوال!قانونبذلكخارقأزفكاروماكنالعس!ربةبادلمطةويزوده

.الاضرىالد-ضوريةوالقواعد،ا!وريالنظامفيالقضاضلثنائةوبدأ

عليهواطلق،الرومانيةالدولةفيمركزاعلافيأفسهبوصيوجدبذلك

الرباطخفممالا-ظةتللااومنذ)3(.الاولاإواطناوبمالامير"لقب

نحوالأولليندؤعاذ.وقيصربوصيالزعيمينممالعببنيوحدالذي

والانظمةالثسيوخمجلىعلىشدأ،الةرديحكمهوابقاءمركزهتئبت

يلقىانالديهيومن.تطرفأاكثراتاجراهاتحاثمنبدلأا؟!ورية

المثتركف!3خرايهـااالدافعكان،وماعدةاتجابةالنبلاءءعة"تعاطفيبومي

.المتزاردةقيهصرقوةمن

خطواتهخلالالامبريومشلصهآعنتخ!،لاأنتطط"فيقيهسوضع

قضائيأيلاحقونهصوفاعداء!أنيثقكاناذا.صلإ"القتإلىل!!ول

قم!صرممللذلك.الفر!4هذهلهم-خرتت!ابسيء-خقبا"ودمرون

قنححليتهعلىسنواتثسءروربحدالاالقنصح!!اتخاباعادةب:ميقضي(9)

.942عىراجع.الاولى

.الىوعانيخدمارمنالثافياب-ءفيءستا،ءكدقالاءيرد:را-حر(2)
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موعدرهو05عانمازاراولبينؤقحالتيالفاصلىالفترةأمرتدبيرعلى

موعد94عاممنالاولكانون92وغاليافيالثانيةحكمهمدةازخ!ساء

المح!بعةالقواءدجبوبمر.لهاقىشي!4فلالتي48ا)-امقنصليةاصصلامه

ليد%!ئوحصازضماالامبريومب!ةتحفظانفصرباتطاعةكان

زانرنأيصدربوصيانإلا.لخةرهعب؟ملبصقأي،رومامدينه

روماا،)!ثخمأراطفهالقن!لميةالمرثحبنعلىؤبكأاتهاصرىتحتم52عام

الذيإقانونامنفادةالاتفءصعلىأ!اعوليذأك.يخانجاتالاتاز:اء

شثبحلقيصر؟!جبماو--ءوالذي،ازراماذالمثمحاميصدرة"بهآتقد

روما.عمنغانبوهو4نف

جاءتباخهاالاصراءاتهذهعلىتتساصدقاءا--جاجعلىبوءيويرد

اصدرتدماقصروجهفيالثازيةالبقةوجاءت.إثري!!نالف-"-إوأ

يةألاء!راطورفيالادارةف-ينفيرغ:قايىالدازصاان3ز،آخرقانونأبوبي

الضخمةللأموالاححارااضةينالموا-قراضعادةوالة!ا?لى،الرومافة

علىا)قانونويشص.المةاط-ات-مصلم!ل-"3م!منيد!!ةفدصن!3املا

يثترطبل،ا،ةاطحاتصع-نقنصلىصهممدةازخمهتالذبنالقناصلمنع

سنواتحمسالأولىصعمهفترةعلىمضىأصابةصاكأي!ونأ:ااطإمفي

قيهسعلىيحتمالةانرننان،اطققةبرصينواياكازتوءصما.الأقلعلى

قميصروضعوازداد.اةنصليهةزفهأكرشحعاديسثييخصروهاكأيالم!اطضور

ءقاط*اتهءلىبرميصممددعندما،العا!خةءنببو!و،حراجة

ؤاربتبيما..هءاماداراوائلفياخرى-نرأثضالا-:إنية

اطةياصراعنا.تمديدهاوصتط!عاندونالاذتهاءعلىقيصرحمفرة

ماكانلي!دراكسعيةالنوا-يلحهردوريكن!الرئييينالقطبانلىبن

نفسيا.الساطةعلىيدور
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معءلاقاتهفيفاكلصدعخلقيتجنببوصيكانالمدى-فذاالى

سلطاته،نجريده"منعلىخطتهميركزونة-!راءداءانالا.قصر

الاخيرا-خدعاهعلى،قيمرعدو،-ولييومار-لملرسكلالقتيحرصوابأن

ازخهت.ؤدالغالبلادفي!صتهأنطالما51منعاماءتصارأروىاإلى

المفاوضاتتف!لمئالا،خاكيرمجلىلدى!-ماهفييفثلمارسل!سلكن

المحامييتةدما%!رآ0)9(ز-ويةالىللوصولوقيصربو!يبيندارتاقيا

يطإبزحمروصيمنداهـ!راح،صفهالىفءساث!راهالذيكوريو

ل!!ر؟!حمنورذلثا.وبوثثمامقاطحاخهماعنيتنازلاانالغر؟ينمنفيه

يرردهالعرحنه!الذيهـذايرفضبوميأنالا.!وفدونروماالىالحودة

إذينمنا):بلاءابضغطإثيوخامجلىيصوت94عاماولوفي.قوتهمن

والاممتهعنقيهستنازلصورةةعلى،ءهلانيةالآنبر-ياإجمهمانحاز

رو!انيلمجابهة:كا-جموسازطوفيرسالمحايانفينبري.للث*%ءدوأاءببر

ابرلمس.منلطرد!!ودف!مصمالنبلا?إيمكاحنقائاركا،ا)نقضبحق

.ال!صبأوعدقصراعلنواو

؟القوةاستىدامالاالناثبةللازمةحلمنالاصداثتطورتبقأ

اصدقاءالمحايانوكان.اتمنازء؟نافريةينابينالاهليةالحربقيامأي

اطابةمنهوطابا،العلياايتاليا4مقاطصفيمقرهفيا)يهاكجأؤدقيصر

طهدبئ.الم!ال!بممثليبصةخهم

يةالدي!كتاتوروددءالاهليةاطروب-،

يسرحأمالاث!بعدوأباعلانهلقيصرالثيرخمجلستحديتجاه

التحديلةمقاليوهـوواصدطريقالاالمظنمرالقائدأماميكينأ،جي!ثه

أعطامالذينالحلياايتالياموظ!يلا-دمارسللوس3اداضط-دةالتراعزاد(9)

بالمواطنة.حقهعلىيصكرفولملقيصرتحديأمجلدهأمرإذ.اللا-ينخشالمواطحقوقةيصر
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الثافيكانون7فيفيقوم.المقنعالياييالصراعبهتنهيكاثلباجراء

الجنوبالىالاثرياتيمالب!رفييصبالذي،الووبي!كوننهرببور

وليذلك،العلياايتاليالمقاطحةالجنوبياطدويثكلرافيناءدينةءن

باطيانة،اتمعلقسوللاقانونبعملهويخترق.روماعلىالئورةيحلن

اراضيالىقواتهمعالدخولرومافيقائدايعلىتحرمالتيوال!ادات

بانهرومانحوقواتهميرقيمربرروقد.بظفرهللاحتفالالاايتالا

قواتهبقيةتلبثوما.ال!بمحاموابهايتمتعالتيالحصانةحمايةاراد

التي،الايتاليةوالبلدياتالمدتكن-ا!ةبسرعةاليهترفمات

زصفه8اثناقيصريتخلأ0غالياقاهرلا-صقبالابوابها)!-حفس!

للاتثالاشعدادهوخاكمجلسعلىيصررانابخوبفى-و

ؤواتهحلأيالثيء،نف!بتنفيذبومييقومأتشريطةطلبهالى

رأىفقدبوصيأما.مطت"فيءنأبالطحوهذا.اي!أ

الجزيرةشهعلىالبحرياطهارلإاقاء،قواتهلةلةبالنظرايتالايغاثران

.الثرقءنوالموارداحسكريةاالفرقمنالمزيديجمعانبحدأيةالايتا

منمبحرأالي-هـالادرياتييمعبرالثيرخمنكبيرعددقواتهمعفانتهقل

!دينةاصبه!توبذلك.اليونانفيالمقابلالطرفعلىوقىل.برنديزي

اموالعلىبالقوةيدهووةح،دخلهاالذيقيصرجيوشأماممفتوحةروما

النقض.صقواستخدامهالهاءيناحداءقراضرغم،ال!امةالحزينة

إلىيققدكاتإذ،الهاربةبوميبعصبةاللحاققيصريحاولأ

علىالاستيلاءيرى4ازبل!اطلهذهلمثلاللاؤمةوالمواردالا-طول

ويقوم.)اي!اليا.تموثلجههنأءوانهبواسطةوأؤريقياوصرديياصقيية

اسبانياجمانجي"المتو-طالي-رمنالغربيالقسمعلىالسيطرةباتمام4بنف

الحصاريلقيأنوبمد.لوميالمؤيدةالقواتمنواذتزاء!ا،الضخية

بحديرصيجيوشؤخستلم،اسبانياإلىالطريقتابع،ماسيلامدينةعلى
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ءصرعايتوجهثم.قيصرقواتإلىالاسرىبعضوينفماي!دامعر!

تعينيتم!-اصزانونوبموصب.ماسييالهتستلمأنبعدروماإلى

يتنازل.مق8،لعامقنصليهتلهزميلمعينتخبثم،ديكتاتورأقيصر

نتكاث-برنديزيإلىنصالاقبالاربادرو.رممتاتوركد-لمطتطعنبصدها

الادرباتيم.منالآصراطرفاعلىالمراليطببوميداقتستعدقواته

مغلا!تط-ح،بومبينج!مهاالتيوالبحريةالبريةا)ءحمبيرةالقواترغم

تقفيوالتي،94عامثتاهفيا)-ونافيالرعلى،ا)نزولمنزيصرقوات

نأليوصييرىوعندمالها.واتمدادآالمعركالنثوباز!ظارآهناكإثتاءا

فييخدخاونكانواالذبنالثيوخمنفيخ!يغامر،منا-بأأصبحالوقت

ويضمار.فارساللوسخةمدقربرحاهادارتالتيالم!رصفي-وضأعاله

بوصييحاولوءندما.-وعثهأوصالغزقتأنليحدمصرإلىلا!رب

بطليموسالثابمصرملكإلىلاجضخالاس!:دريةثاطىءعلىإنزولا

منيتخلصواأدنالبلاطفيالمتضفذونيرى،!ديونيزوس)عثرالثافي

ينقمونكانواأنمإلىا!افة،ؤي!رنقمةلجوءهءإي!ملابج!رصبوصي

.ومميوباتزةديوز-يزوسوالدأوليتاصا،قالللل!،صاءلىتهبوصيعلى

لمةابك4الوؤ-دذهبوعندما-بوصيباغتيالايخلاسالقائدفبكلةوا

إلىالازضقالبو.يمنسبخميوسالرو!-انيالضابططاب،ا)ب!رفي

وةصل،سبدصبوسطعنهصئالاطىءمنكربوااةأنوما.عبهممر

رظوىاكميةا!!ايةوبهذه.الماءفيعاريةثف"والقوارا-4أءوانه

قلبوضعفهقىددهلهسمح!ألامعءص!ريقائد4منالتاريخالرومافيصفر

المتصارءين.اطزبينوينءواطفهفيتقاببل،طموحهلتحقيقالدستور

ضدالارستقراطينقئعمفيأملآالثحبيينأصدقائهقضيةكلنقئلىوأخيرأ

خمارأأقلرأوهلأنهمإلااليهانحازواماهؤلاءأنالدي!بوصنةيصر.
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هـاربأبمنالموسفارسام!ركام!الىإربإن"ءخهويقال.قيص!رمن

.،الروماف"الأحزابح!يعمن

،-ه48واسبالااصريقباوفيالث!رقفيقيصرأعال-4

برأسإلايظفراول!خه،بوءيأثرمفهأ!رإلىؤيصروصل

فييتدخى!أنحاولؤ"دالأ"والإلىالماسةلحا-صهظروباك.عدوه

ديونيزوسبحولمياطدثاخىيهاوالثابهيهوبالزهرينا)خاثبا)صلالياطلاف

إلىؤيمهرانحازء!يدةولاباب.والدهماوصيةبرصبتزوصقالذي

وجهفيقامواالذ!الاسكت!ردةاهـاطاغضبمما،!يرباقىهجاز-

قيصرمحاصرةفاتط(ءوا3!أث4-تحواليداءتتؤرةواش!يوا،قيهر

منامداداتوححا-4حتى،إب!راطريقءنإلاعخهالامداداتوقطع

اكجماالمعركازف!4منوكات،-وريةطريقءنبرغاءونءإكمي!ثردات

.ا،ربمحاو)خهبتولميأثناءالملكوموتالمصريينهزيمة،الحليفانخاصلما

مصرعلىملكةالرومانبماءدةوأصبحتايملوباقىهالجو-لىوبذاك

نأمالبثتثم.عثرأثالثاتوإيرزرالاصأ!يهامنقئو-تأنبحد

منه.تخا!ت

صلتهأنويحتةد،--رهافتنهاليكيوباقىةمعالثاءقيصرقفى

عليهأطلقتلكليوباقىةءللأمولادةفيبنجاكازتالثلاثةالاشسخلالبها

ميثراداتابنفارناكىستورةأف(ءقيصرصفوولىيكر.كايزريوناسم

وارينهياا)بونتبلادإلىوتوغل،اقرماجزيرةثبهفيلمارالذي،اويباتور

سوريةء-كرا)تو-4إلىصرةاضطركا.كبادوعياإلىوصلحتى

دارت-ررحةحاط!-ةم!ركافيواستطاع.لمحاربتهالصغرىآسيانحو

وصفهف!رعنويذكر.النصرمماريقطفأن2!أحزيللاعندرحاها

أ+م!!.وانتصرت،تورأ،أتبتدا:المأثوربةولهاالعركا

.،7أ4أ7أس!ز
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فل!الىفارساللأ-!م!ر!ابحدازصهقروفلولبومياتاعهرب

نوميدبا.هلكجوباالملكذاكفييساعدمهتاكقواموصشدواابزيقيا،

فيالثتاءيقفيقيمركانب!خما،تاليااالىمنماالا؟طلاقدف!ثم5وكان

قائدباعدهدي!ستاتورآ.رومافيقي!رش!يينتم7،الحاموفي.مصر

الموقفعلىابطرةعنقيصرابخخلالءجزالذي!انطويوالفرسان

الدولةخزينةالتيكازتامرهقةالماليةاطلةمواجهةوعن،صاكطربالم!

ذإ.الأءورأتدبيرروماإلى47ء(م-ريففيقيهصفحاد.تعاز!ا

لحصولاوأرادوابطراامللو3بئالذةا)ماثسقةالفرجتودمنقبلاتماءبواجهته

علىتغلبولكنه.اطدء-"منت!ريح!مبصدوتورونهم،م!فآخهمعلى

له،نجودهوولاءمحةواست!اد،قويةوث-ميةحاضرةببديهةالأزمة

ا)-ابق-"وضابطوءيتل!صطكات!صدا!اربلحوضالي-"!وافانه

قواتهوقى)ت.)9!اؤر!قافيالآنالمعتص-يناكيوخوبقة،لابينوس

تفوقمنيتخلمه!أنقيصرتطعولم.47عامأواخرفييق!اافرفي

امدادات4وصكثم،لمساعدتهءورليضانياملكهـبعندماالاعل!يهأعدائه

فيلاقي.46عامولذ"8،أ+3تابصوسمرفأمحاصرةمنمكنتهمنايتالا

الافريقيةاإقاطحةتخضععندها.اطصارفكمحاوأخهماثنا"الهزيمةعندئذالحافا+

اوتي!مدينةفيالمقاومةيةودكانالذيكاتوويضطر،قي!ر)صلطال!

)عضطءمنوالكثير)12جوباالملكمنكلويحذو.الانتحارإلى

بوصيوأولادلابيضوسءنميةرالاقونأما،!-ذوها)ثوخمجلى

ال!يوء،رقيةف!رويأ-ر،اسبانياإلىالررعبروغناوس-ءصصوس

إلىبال!ودةلهؤلاءويسمح.فقطاطضوعءنهمأعلنمنبامحلكنه

عنه.أ!فحارجاهأنةيصر،مد!نالعةوعلى9سيس!رحص!!هؤلا.نقيفىعلى(1)

علىانتصارهبحداةريقيا!قاطعةإفنوميدياقلكةمنمماة!!-صأضماف21!

جوبا.الملد
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الاء-.براطوريةأجزاءمظملقيصرتدبئافريةياولا-تلال.روما

ومصرغالياعلىاكبرىابانخصاراتهلخفلروماإلىفيعود.الرو"إنية

وشحاراتأعلامظفرهءوعبفيويعرض.ونوميدياالصغرىوآصيا

.وتابوسةإر-اللوصص-اركفيب!اظفرالتيا)ثيوخحزب

اسبانيا،فييجمهوريين!قاومةجيوبآخرعلىالقضاءزيصرأراد

311وارصم،واكورةال!صيان3مركانومنبوصيأولادأعان--ث

فيدخاواقدكانواالذفيالسابقينبرءيء:ودمنناك5الروءانالجنود

أحدكاسيوسعويتوساعبانيافيالمقاوء"قئعموقد.ف!رخدمة

يحاولا)ثاءوقضى.46عامارضالياقيصرفغادر.ا-إبةينابوميمفوضي

أوائلفيالؤصةله-تتحتى،فاعلآءحركافيا)-دسيبمالاكحام

فيواستبالهاطارقةبثجاعتهلةيهروتم.موندامرقعقرب45عام

البالغةا؟!وريينقواتعلىالاذ!ارجنودهءقدء"فيالم!رص!وضفي

،وفاروسلابينوسمنكلوسقطغزير!الدمفال.4زرؤعثرثلاثة

سكلتوسثقيهقهأما.أ-يرأسقطأنبعدبوميبجناوسالاءدامونفذ

طريلةمدةمللولاكلبلاالثورةيةودواستمر،االربفينجحفقد

.)1(اوفتع!دفي4-ضةلقيحتى

واصلا-اته:قيصردممتاتورية-5

قيصرغدا،اسبانيافيبوصي-اعةمنالاقيةالبقيةبا-قثنا?صيان

،هعامآذارن!صفإلى6،عامتموزمنالوات!-ةالفترةخلال

ازخهىأنبحدوالآن.الرومافيأالعاحميمنازعلاينازعهديكتاتورآ

علىقىتب،الاهليةوالحرو!بالفوضىاطافلالميه!الشيهو!مجلىعهد

.\!-51عى،ءالثافيالجزء!ومانالى،ريخراجعإ!1)
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غدتأمةئمر6الذياكمملعلىومؤ-صا!االدولةتنظيميعيدأنقيهس

تجربةمنيستفيهدقيهصوفىى.الغربيةواوربااتمو-طالبحراعايدة

ويحاول.الفوخمجلى!ث!وعفيالنظرفيهجد،صوالاالديكت!اتورسلفه

ذرو!ا.علىافرداآاطإسيتربعالتيالحملاجهزةجدثدبرنامجوضع

الةةاءوفيإطةا)إلىالرصولفيالص-ممريةإقوةاع!!قيصراستند

الأخرىالدصتوريةاللطاتش!مهفيبجمعأنحاولثم.معارضيهعلى

فتراتفيالديكت!اتوريةء!اففضل،الجهـوريالعمدفيتمارسكاؤتالتي

ديكتانورآيمهبحثم.سنواتعثرلمدةمرةآخرلهت-ت،متحددة

متفردأالقنصلمنصبعلىقيصرصصلذلكجاربإلى.الجاةمدى

منصثيئاولربما،الهامينعلىحصانةحصلقيصر.كذلكلهزمهليبماعدةأو

ومنذ.الاعلمال!هنبمنصبيتضحالابقمنوكان.الظ!ىسلطخهم

تهصينالح!موحق،العامةعلىالاخلاقالاثمرافسلطةليخى6،الطام

وقيادة،ادلمموعةدالحرباعلاتوحق،المقاطعاتوفيرومافي

وتعاليمه.رغباتهوينةذونبا)طاعةلهواطحمالموظفونويدبئ.القطعات

ملكمركزي!بهالرومانيةالدولةفيفمرمركزغداأخرىبعبارة

روصاسادالذيالجرهيءذلكجاربإلى.مطلقةسلطةذيثمرقي

الثيرخمنالباقيةاليقةتارتفقد،مايتمناهكللقميصرالوسفارساب!د

بابي،ولقبوهقيصر.علىوالتمجيدإضرفاالقابخلعفيالثعصبمع

سصالاوقكريمأ...روماملوكتماثيلبينتمثالهووضعوا،"الوطن

.(تموزأي)يرليوسسفر3بايحرففأصح،باحمهالحنةأشهرأحد

احمهقيصررحمةشعاشعلىالمث!رفينال!!انجماعةعلىأطلقمعبدوشيد

بهدوخاصة،94عاممتذقيصرعلىأطلقآخرأوليىأخيرأ.أبضأ

كانإذافمانتا.لأنيحقلناوالآن.؟5أ!حء"!أامبراطورلقبندامومعرص

وراثي!مليمنظامإلىرومافيالمورياطمنظامقلبيريدقيصر
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،"الآ!توىعلىءرمهوأناليهينظرأناكب.نرةبلؤ؟

م!كبهتخعالذيالإ،ب3اطصقإلىالمؤديةا!وة!يوهذه

ذةحولا.رسررؤء!رفياإ-إعرئاالانستيأالحاوملوك،الثرق

خلالومنبل،ؤ!بتةدمممااإلميمالنظامتفضيلىفيف!رأؤكار

عراءوذلك.*ح"ملكبلةبؤيهاالثصباهإنااقي1الرديدةإنامباتا

وأ،44ءإمأوائلفي4لياك-باحتفلالذي،اللاتين!د"أثناء

ازطونيرسماركؤقدم،اصتاريخاذلكمنثسب!د3يقاآخرعيدفي

التيالا-بخ!ر!اراتولولا.الماكتاجعليهلإ-رضقصرمنخلال

والمافا.ا)-إجفولفييصتقىددلماالم!فرجينبصضمنصدرت

المدةخلالقيصر؟صاقاماكيوالاصالإلملأ!لملاحا.تال!رضأردناإذا

-ةوطهصى،تاو-ثسمصر!منعودز"بيننةفت)ماكيز-رصآا)ق!!رة

اثماغلرغبملو-دناهـ!،اصيوخامجا!فيروصيالاتماأةداءعلىصري!أ

الضخمةبالاصالصإؤلمة-نداموفيءحرصظفرهحتىققطحأاكجمااطار-ية

ؤقد.محنك-ياسيوالم!يةدولةرجلكةاهةعنجميعهاتنماكيالوفيرة

منويلاتها.الروماقيالثوربقاسىاتياالطويلةالأهليةاخروبقيصراخمه

الزمن.منلفترةباللامالايتاليةالجزيرةثبهلنحمتالمفا-ىءاغتيالهولولا

صديد،منالحروبقيامؤركأ،وتطورهاالا-داثطيهعةأتإلا

وحم،محتفرجمهورينظامبينالناثباحن!يفالاصراعصلمةف!نت

استإلىعودتهمفذفمرالى!رف!لىعلى.ءصتبدديرءتانوري

الرومافي،الثصبصتاكا!!!التفتثم-ءثطخهمو-لا!!رحينجتوده

ؤاقىل.إوالمجنامنللةةراءا)قمحالدولة.ضحهـجما!كأءنةءرو!لمةؤمالج

كاهلفاراح،)1(السابقال!-ددنصفإلمطا)خوزيعيم!ممنءدد

،مواطنالفعثسينوئلأماصةأ!ؤذاآاإ-تجفيدينءددواخ(9)
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الم!تهراتفيالفقراءاسبمن0قنأبأن،بالاعباءالمئقلالدولةخزا!4

الأخ!يرةادنواتفيتحولالقمحمنحمرضوعأنونذكر."وماتال

ت-"فاشفاد.تأثدمواحمى-ابرومامدينةغاءغرلهلمقوسي!ةإذ

نقاباتصلإققيصر؟عإلمددذا5وفي.لابخحقوز"كنكثيرون

ال!قوبةوضاعف.التقليدبةاصاعواالحريينرابطةماعداوعصاباخمالص!ام

أ،اقوانينا4كاؤتفمثرر*4وص-ح-اول؟.الحا-يةالجرأئمعلى

ووضع،وتحفيفاعيا!مالمدينبنءشكلة-لينسوأ.فيذاكلهايكلب

المالة.الحسافىمنالدائنينقحقهتحهيشروط

مجلىفياثإغرةاالمراكزب!3يملأماعدينالىقيمرطاجةنجالنظر

،عصو*ممائهزإلىستمئةمناء!انهعددزيادةارتأىفقد،الثيرح

املاءحاولوباثمل.انصارهومناصابقيناص:اطهمنء!م3بئال!!راختهار
الثعبيةالألهسبعضبرفع،النبيلىالأسرصفوففيطرأالذيإفرا!ا

باهمامهاحاطهاؤةدالرثييةالدولةوظائفأءا.الحواصمصافإلى

الح!معددفضاءف.الاء!راطوريةاللازمالادارىالجهازيوؤرأ!

اربحينالىعثربنمنالدولةضزانعددوزاد.منصباعثر4الىتئيينالقضا

اتمعلقةالسابقةبوصيقوانيناسقطثم.لانصارهه!فأةوذلكخازنأ

الابقينالقناصلحممدةتحديدوجرى)91.المقاطعاتح!متهصينبثروط

ئيين.القضامالح!ور-.4،بتفي

وءخما،الدولةفيالحامةالمرافقوم!اريعهقيصراصلاحاتثهاث

.الزراعب"الاراضيوا-خصلاح،اللاتيوممنطقةفيإ-خضةماتانجفيف

الب!رفيصواحلبينتصلالابنننجبالعبرالطرقمنسدلةوبناء

)الاخ!رةاإخاريعانالا.أو-ضامرفأوتحسين،والادرياتيمالتيراني

يصر.بموتتعطلت

.293عىأءلإهرا-ح(11
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،اتالمس!تعمراثاءوخطة،الزراعيةاصلاحاتهبرنامجأنالقولو؟ممن

الاخوينعهدءخذبدأتالتيالمثاريعتلككاث!!الاس!ن،ومثاريع

ذتاشحيموفد.ظ:يقهاالمتتالونامهإحوناحاولاقيوا،جراكوس

منبدافعوذلك،قيهس-كودمنمامآصانجاوالاص!نالاستعمارصاصة

الحطوات5-ذهردأت.والبثريةالاقتصاديةالرومافيالجتمعحاجة

الذبئاعدائهمنالمصادرةالاراضيفيالابفين-خر؟هاص!نبحميات

أما.منهال!دافيقفهممرعلىاصروااذبنااو،الحروبخلالتلموا

افريقيا.فيوخاصةالمتعمراتفيأحلغفقدجنودهمنالفائض

وتخلص.المناطقتلكس!نهـددزيا؟ةفياروماناالمواطنونفصالم

كانتالذبنا)حصلعنالعاطلينوالعوامالغوغاءمنذاتهبالرقتؤيصر

الفثمانينحواليا؟ددالمتوطنايئعددوبلغ.ب!3تكتظرومامدخة

،الا-ودالي-رمرافيءفيالجدبدةءتممراتهـمفياستقروامواطن

حقوقمنحفيقيهسبجاءالاص!نحركا"توتميز.وقرطاجةوصرية:

تحويلفيسامكا،الغاللبلاداللاتينوحقوق،المظطصاتفيالمواطنة

ولا.البثريةبالروافدالامبراطوربةاغنوارومانمواطنايئإلىهزلاء

ب-اةؤيهاةيدانهاذالرومايةبالمقاط!ات.قيصرءخايةنذكراننذصى

حرصهمناكثراهلهاعلىمصالححرصهدليا!وهذا.أول،خأ(كاد!!الاموال

ا،واطنةحقتوشحعلىكثيرآقميصرواع!مد.الفر-ان!صلحةعلى

المتنازعحقوقهمالحلياارخالامقاطعةأ-كاناقربأن،!،عام!ناعتارأ

!دينةمنء!اكلدألفبلديةمقاطحاتالىايتالاوقمت)9(.عايها

*!أاالما!أا!هأقأ+ثا!أ9اللديقانونهوجاء.لها"تاب!ريفيةومنطقةصغيرة

بهزضت-كانتالذيالداخليالاصتقلالمنصيئأالغربلمدنليحطي

.\ءلاحظة،932-382الصةحاتاعلأهراجع(9)
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العاملينالرقيقعددقئايدعنالنانجةالاضطاريخففوليم.اكسقمدن

ورعاخمعاالمثلثا-صخدامالمزارعاصحابعلىيثتر!فانه،الريففي

.الاحرارالمواطنينمنالأزلعلى

يجلهاالتيالمرموقةقصراصلاحاتمننذكرآخرأوليىاخيرأ

الرومالةالنهتعديلاهمالعن46عامتجفقد.المتقويمإصلاحممليةالحاريخ

الثمسيةالنةعلىومانيةالىالنةتقدم،بونا35همندألفالتيالقمرية

ومانية،الىنة11الىسوسيجفىالاسكندريالفليمفاضاف.شهرئبمدة

التوقيتمعالانجامبذلكوحقق.46عامص-ىالناقصةالايام

54عامالثافيكانونأولمناعتبارأالجدبدالتقويمطقوقد.ا)خصي

الثالثيغورغرالباباأمرصيما5821عامصتىاتممالهواةر.(1)م.ق

الثمصيهةالسنةمنأطولكانتاليولايةال!نةلان،باصلا!4عشر

دقيقة.عثربأربعةالحقيقية

م.ق،،عامآذار15قيصراغتيال

السلطاتمنثصيعنيتخلىلنيصرأنرومامدينةلرجالاتضح

وال!حبالثيرخمجالىحريةفقلص.يديهفيكتلهاا)قيوالصلاصيات

لدىكلسادلذلك.بهاالطعنأوسلطتهمنللانتقاصمحاولةكلوقاوم

الثديدةقيصرقيوداغاظتهموالذبن،مصاطهملضورتالذيئالفرقاء

فيوالحمادياسةا!الكارصةعنفاقصتهم-الثيوخمجلىعلىخاصة

منالتخاصفكرةهؤلاءلدىساد-ؤيهاموظفينإلىوصوأخ!مالدولة

الفردية.اللطةعلىالتردبذرةلنمواطصبةالارضتوفرتوبالفعل.زيهس

الشيةالسنةبانالمصريين-ةمعرةعلى"اليوليافط)،التقويماصلاحاصتند(9)

منتتألفدوراتفيونظم،اليوآوربعومأوستونوكأةثلاثمائةءنيبآتقرتتألف

.شباطشهراخرفيويومالىابحةالسنة-فييوما)جهايضافصنواتاربعة
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صفعالذبئاعدا"ءادىقيهسلاتصالالمؤامرةؤءرةتختمراأ

)1(.بروتوسماركوسمثلاصدقائهبعض!كلتا!ابل،فر-بءنم

الىابقين،بوميأنماراحدكابوسجايوسف!ناإةءرالرأسأما

لونجتوسسيوكطولر،سنيويبىقىوجايوس،بروتوسدبولءوسيؤازره

.ا)خ!يرخءلم!8أعضا"نعضوأتبنو-والي

فيالداسينناقرامعلى-اةقيادةاقرد"ا4!ثاريصفيقصروضع

الامبراطوريةحدودل!ثيتالممل!14)حارثيه!دواخرى،الدانوبحؤض

وقد.ا،صية!هـاسوسهزيمةثلهصهالذيرومااصرفوالانتقام،اكسقية

مغا*رةعلىوثكقيصروكان،الونانبلادفيالأولىاقىجيوشتجمعت

آذار15يوموص!وااذبناالمتآ.رفيأنإلا.اك!لمإةةيالد-لممروما

منالرغموعلى.مثاري!4ليابعيمميوهلم،المؤامرةل!تنفذموعدأ

اليومفييذهـب،4حيازت!دفءؤاءرةبوجودف!ريتلقاهالذياكحذير

منحهبن!اوم!تالمواص--حبحضايويالتيرخمجلىإلىالمذكور

شقيقعنالعفوطلببحجةبهاتمآمرونفجيط.علىالمقاطحاتملكلةب

وكان،رداءها-دمبذبسلمهمي!ن!روءةدما.عليههويلحون،أصدم

يبثوما.باعا-خ!ئماص!نآعلإ"ف!الوا،القتلفياكسو!علامةذلك

ءندماوجههعلىالرداءيلةيوأممنه،ساوةةب!كليقاومممأنقيصر

قاثلآ:ويناديه.لطعنهالقتلةبين!لاحهي!هربروزوسقه!ديرى

قيمر.ويقطلمصيرهإحتلم،.ثم!!3ول،أ"!ه!3!يابروتوايهأوات"

اخترقتوقد،المجلىقاعةفيلبو!ينصمبهالذيالتمثالاةدامعلىصريعآ

طعنة.وعثرونثلاثةجسمه

الثيوخمجلسبناءفيتنفيهذهعلىالمتآمرونجرؤالذيالدءويالحمل!هذا

الروءانية،الدولةفيتاريخجديدةصفحةوفتحت،ا)طاغيةأزيل،نفعمه

جديد.مناطياةقىىأنذيهاللجمهوريةيكتبلن

لقيصر.طبيعيآ)بناكانبافهليض(9)
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والسابعالمهاد!منلمينللفصمراجع

1/1ه!؟ص!ول،11أ19هع!5،ث!5،+،!ط.ط+لأح".1713-

أ!ر.(8!+ول.3أأ،مماخا9+ه،أ5!و).

.+).ولل!هلأ؟ح11،ءأشاح35!+4!ث!،ول5!ءولث!م!كالا")أ،م!

!+حلهاعأ+،فى569.

.لأ.ول8+الأه،!13!!!اة!أ(أكهح.ولم!؟أمم!كعول0(5س!!ئما،*ة3!لأال!ك!!م!7فىكاو.7

03ولل!ه،؟ح3ءح3!33!!!ول+ول،5ا(!د1م!م،49+!م!أع4بمم!.5691

01011ي!!هك!امم!1،إ+اأ3!ممثأ9أم!حم!،55*لاامم!كل!1353در،.2

يلا.وللا4أ+،خ!743لا3اولعلأثا،3**م!3هط!329.1

+.س!ء،ث!،+(5+ع،5ل!س!54ثهكه،93+هءس!لا،53آ،اول!خعه.أ*ه1914).

.لم*.به!ا"هغح:3أحهغ81غأأطأ!ولع!5أولس!"+س!عول،5،5!ك!س!أس!

س!لأ6لا35طح.لم(591

.؟ك!.7!،347،11"+م!ا!أ!لهأ+ا!أ!لاولم!ه33!أ،لأء!!291ر.
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اإوادثبت

.9الرومافيالتاريخأحداثلابرزموجز.3المقدمة

الأولألفصل

والتاريخيبئرافياايتالياوموقعصيزة

ا!ريةالعصورؤيايتاليا3،0التاريخماقبلعصورفيايتالا

.،هالميلادتيالاول!الالفاوائلفيايتاليا360واطديديةوالبرونزية

ايتالياإلىالشرقيةا)شهوبدخول

.9،الاغريق70.والالزوسكيةوالفنيقيةالاءريقيةالهجرات

.54و!ضمارغمالايزو-مميرن510وسيهونالاقى.ه.الفيقيوت

.57اطضاريةالاتزوس!ببنم!نة

المتوسطالب!رغربيفيوالاوصناعيقالاءإ

الفصلومصادرمراجع.62م.قاصا؟ساالقرنمناعتبارآ

.66الأواط

ألثافيألفصل

الملياله!رر-قوطحتىرومائاربخ

ا)خم070رومابنىإءا-طورة670اللاتينوس!حباللاتيرم

78.المليمالحهد!اية.73المليمالمح!دخلالرومافيألاجماعية

-603-
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ألعاكالفصل

يرالجهوالهثدفينيةالروماالدولة

83.الجزيرةشبهتو-يدحتىروماروماوتوسحجيرانمعالحرب

.84اصيهوخامجلى.،8ا؟!وريا)-!دؤيوالاجماعيةالاداريةالاوضاع

علىللحمرلاصواماكفاح.86الدييةالمنظمة850الشعبمجلى

805لينايتالياجريرةشهوتوحيدروماتو!ح.87ا)حياسيةالماواة

مرا!ل..9العكريةوانظمتهالرومافيالجيثى980.مق،26و

جزيرةسثبمافيالرومانيةالفتوحات390ايتالاجزيرةصثبهفيالوصدة

ونحالفاللاتينيةالجامحةانفراط890الغاليةالغزاوات690ايتاليا

اطروب2010ال!بايةوالمدنروما.101كاباياأهلمعالرومان

المرص!ز5010السامنتيةاطروبمنالاولىالمرصلة3010السامنية

801.ايتاليالجنوبالروماناخلال6010الامنتيةاطروبمنالثانية

الثافي-القرنصتىابوريالعهدفيوا!اريةابشةالتطورات

.115الجهوريالعهدفيا)مامةالمؤسات11،0الياصيةالتطورات

.012القائلمجلس.911ابعاتمجلس.116المثويةالجعية

الرومانيةوالقوانينالتثاريع1210الرئييةاطكويةالوظائفتوسيع

الاقتصاديةالتطورات1330عثرالاثنىالالواحقوانين.126

.913الرومافيالمجتمع1370الماليالنظامنثوء.136واطضارية

الثافيللفصينومص!ادرمراجع.141الدينيةالرومانمعتقدات

.5.1والثالث

الرابعالفصل

المتوسطالأبيضالبحرفيرصعروما

اطرب1530قرطاجةدولة.6؟اوقرطاجهرومابينالمراح

-703-
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إثرةالمهالأسباب9150الثايةالبوف"الحرب1550الأولىا)بونية

.166%ديدمنالجادهةلاستلاما)رومانخطة.161ا)ثإنيةالبوذ"للحرب

خصطئمر.916افريقياثهالفياطرب1670اسبانيافياطرب

.173الاولىالماكدونيةاطرب1710وؤظبرثاالثايةالبونيةاطروب

.178ا!ا!ةوررزالك!اطرب1760الهلفتيأالمحارومااصتلال

الثالثةالماعدونيةاطرب1810الثالثانطوخوسالمللأاصداطرب

علىوالقضاءالرابعةالماكدونيةاطرب.4018الثاكالبونيةاطرب1830

.188الب!رالمتو-طاخضاعبحدالاستعماريةروماسياسة.187الآضالىادالاقى

691الرابعالفصلمراجع.918بروماالملحقةالمقاطحاتوضعية

اظامىألفصل

الجهوريالنظامونداعيالرومانياطم-بىءيم

افافيالقرنفيالايتاليالجصمععلىالرومافياكوسعتأثيرات-ا

الحياة-ب.891والاجماعيةال!ياشةاطياة-آ.791.مق

رومافيا!لنيةوالتأثيراتاطضاريالتطور-!.،02الاقتصادية

313الاجماعهوالصواعاتجراكوسالاخويناصلاصات-60203

جايوس.،21الزراعيالاصلاحتطبيقومحاولةجراكوستيبريوس

جوغوتاضدالحرب-092103م.ق122-124جراكوس

اطروب-23105السامبريهاطروب-،.227ماريوسنيموبزوغ

واطربع!وهـل!-23506روماصلفاءمعالحروبأوالاجماعية

.243وميثراداضسوللاببناطرب-0.207الأولىالميثراداتة

دي!كتاتوريةنتائج-34609سوللاخاتوريةودي!الاهـليةاطرب-8

.253اطاصالفملمراجع.035!مممهونهايةسوللا

-803-
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السادصالنصل

المسكربينالقادةعهداووقيصربوصيررء2

صلالقتثورة.254م.ق06-78ببنبوبيفيمبزإغ--ا

ثورةأوصبارتاعوستورة.256سلمرزورثورة.255لبيدوس

.07361ل!طمقنصلابئوكراصوسبومبيان!خاب2580المصارعان

اكرقفيليومبي.262ومانييا(جابينياقانونا)الصءريةبوبيمهمات

المؤامرة3720اثرقافيبوببح!لحةاثناءرومافيالوضع2680

277الاولالثلاثيوافىلحايتالاالىبوبيءودة.273ال!تيلينية

ال!ابعالفصل

الرومانيةالجهوربةونهايةالديمتاتوريةالىقبصروص!ول

بلادلؤرات.283الغاللبلادتيمرفتح.028الثلاثيالحمبداية

حم!ز.288قمرغيابضلالرومافيوالموقفلوكامؤتمر.286الغال

الحروب....اكلإفياطما!يار9280وممرعهريةعلىسوكرا-وس

افريقياوفيالثرقفيقيصراممال3920الديكاتوربةوبدءالاهلية

.303تيصراغتال80!2واصلاحاتهقيمرديكتاتورية.692واسبانيا

.503والسابعالسادسالفصلينمراجع

.903-603الموادثبت

.031ختام

الخرانط

.163الجهوريالعهدفيايتالياخارطة-ا

.4!االبونيةاطروب4خارط-2

-903-
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ش!ركا4

،لبنان-الحديثالفكردارالناشريتوجهالكتابهذاختامفي

الطباعة:عالالىالشحرباعقالصفديهشامالد!توروالمؤلف

الصامتةجهود!لفبة!.الفكريةالحركةمضارفيالمج!ثولونالجنود

.القارىءإلماصورةبأجملالكتابمادةوصلت

للؤلفمحغوظةالطبعحقوق

الاودالطبمة

6791عام
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